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Balsfjord 07.10.13

Balsfjord kommune har hatt en gjennomgang av høringsutkast for Regional kreftplan (2014-2021) og 
ønsker å gi følgende tilbakemeldinger:

a/ Høringsutkastet  fremstår som en bredt anlagt, god  og gjennomarbeidet  handlingsplan.
Utgangspunktet er at Helse Nord klarer ikke å oppfylle dagens nasjonale kvalitetsindikatorer i 

kreftomsorgen.  Dokumentet tar på prisverdig vis inn over seg at spesialisthelsetjenesten i tiden 
fremover må ta et større ansvar for veiledning og opplæring knyttet til kommunehelsetjenesten, spesielt 
hva angår den palliative omsorgen. 
Man påpeker også behovet for styrking av billeddiagnostisk kapasitet (MR) / stråle- og kirurgisk 
kapasitet ( ventelister), og det  angis ambisiøse mål ift utrednings og behandlingsforløp ( oppstart beh 
innen 20 d)

b/ Høringsutkastet drøfter i stor grad  samspillproblematikk mellom UNN / NSS (Bodø)  ift
lokalsykehusene , noe som ikke nødvendigvis har så stor direkte relevans for oss i kommunene (men 
indirekte, ja).
Fra et kommunalt ståsted skulle vi ønske et noe sterkere fokus på tiltak og verktøy som styrker 
egenomsorg og involvering av pasientene i planlegging/koordinering av et pasientforløp . Balsfjord 
kommune har gode erfaringer med slike verktøy i et forskningsprosjekt. Men for å få maksimalt utbytte 
av slike løsninger må det innarbeides som fast rutine i sykehusene og gjennom hele forløpet. Dette vil ha 
gitt substans til Helse Nords strategisk satsning på Chronic Care Model, som vi forstår er førende for nye
samhandlingsmodeller i regionen. 

Pasientforløpet iht "kreft-pakken" (s.30 ) for alle kreftgrupper bør ha et fast punkt der pasienter gis 
tilbud om tilgang til slike (IT) ressurser. Pasienten bør også tegnes inn som aktør i behandlingskjeden 
(s.31) og ikke som et passivt objekt. Ved at pasienter/pårørende har verktøy som understøtter deres 
samhandling med helsetjenesten, vil pasienter også kunne bidra til bedre ressursutnyttelse i forløpet. 
Rutinene ved utskriving bør derfor omfatte tilgang til nettressurser som understøtter egenomsorg, 
kontakt med koordinator og individuell plan. Det gjelder også støtte til pårørende.

c/ Som kjent består vår helseregion av en rekke småkommuner med begrensede ressurser, 
og planen kunne kanskje i større grad fremheve interkommunal samhandling som et supplerende
instrument for bedre ressursutnyttelse til beste for pasientene .

Idar Lettrem, kommuneoverlege       Karin Sørli, kreftsykepleier
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Regional kreftplan - høringssvar 
 

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset behandlet den 5.11.13 i sak 76/2013 Regional kreftplan 

og gjorde slikt vedtak: 

 

1. Brukerutvalget mener arbeidsgruppen har levert et grundig og godt gjennomarbeidet 

forslag til kreftplan med tilhørende tiltak som man anbefaler at Helse Nord RHF vedtar 

som førende for den videre kreftomsorgen i regionen. Brukerutvalget vil særlig peke på 

viktigheten av tiltakene i kapittel 16 ”personell og kompetanse”. Den endelige planen 

bør ta hensyn til de innspillene som fremkommer i høringsuttalelsen. 

2. Brukerutvalget mener det er av avgjørende betydning at man snarest mulig får etablert 

strålemaskin nr 2 i Bodø slik det skisseres i planforslaget, dette for å bedre kapasiteten 

og for å kunne yte et mer driftssikkert stråletilbud. 

3. Brukerutvalget anbefaler at man etablerer tilbud om kurativ stråling innenfor utvalgte 

kreftformer ved Nordlandssykehuset Bodø.  

4. Brukerutvalget anbefaler at den kirurgiske funksjonsdelingen i Helse Nord opprettholdes 

uendret. Dette er avgjørende for å sikre fagmiljøer som kan gi et kvalitativt godt tilbud 

ikke bare i forhold til kreftomsorg, men også andre deler av det operative 

behandlingstilbudet. 

5. Brukerutvalget understreker at gode samarbeidsavtaler og pasientforløp må sikre lik 

tilgjengelighet og kvalitet i utredning og behandling for alle pasienter i regionen. Det er 

viktig å sikre gode forløp også mellom de ulike sykehusene og utarbeiding av regionale 

pasientforløp bør skje i samarbeid mellom de involverte foretakene /fagområder. Det 

tverrfaglige perspektivet og god ivaretakelse av pårørende må sikres. 

6. Vedtaket oversendes Helse Nord direkte. 
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         FYLKESMANNEN I FINNMARK 
               Helse- og sosialavdelingen 

  FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI 
  Deavvašvuođa- ja sosiάlaossodat 

 

Postadresse: Telefon:          Telefaks: E-post: Internett: 
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark 
9815 VADSØ     

 

Helse Nord RHF                                                                           
 
 
    
   
   
 
 
 
 
 
Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 
  Sak   2013/3270 14.10.2013 
  Ark    730   
           
 
Saksbehandler/direkte telefon: Linda Njarga - 78950403  

 
Høringsuttalelse Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021 fra 
Fylkesmannen i Finnmark 
 
Fylkesmannen i Finnmark viser til e-post av 03.09.13 der helse Nord RHF legger frem forslag 
til regional kreftplan i Helse Nord 2014-2012 og inviterer til åpen høring. 
 
Som tilsynsmyndighet er det ikke vanlig at Fylkesmannen gir høringsuttalelser til planer for 
virksomheter vi senere skal føre tilsyn med. Fylkesmannen i Finnmark har imidlertid lest 
høringsutkastet til Regional kreftplan med stor interesse, og finner det riktig å komme med 
noen innspill med utgangspunkt i våre tilsynserfaringer på området: Vi har hatt en rekke 
hendelsesbaserte tilsynssaker de siste årene, der forsinket kreftdiagnostikk og/eller -
behandling har vært tema. Disse sakene har noen fellestrekk som man kan trekke lærdom 
av i planarbeidet. 
 
Innspillene nedenfor er nummerert etter det kapittelet de referer seg til. 
 
5. Hvordan sikre god kvalitet i kreftbehandlingen 
Å bruke tilsynserfaringer – både fra planlagt tilsyn (systemrevisjoner) og hendelsesbasert 
tilsyn – til læring og kvalitetsforbedring, er et tema i seg selv. For sikring av god kvalitet i 
kreftbehandlingen kan aktiv bruk av tilsynserfaringer føyes til listen over tiltak som kan 
brukes i kvalitetsforbedringsarbeidet. 
 
7.4 Pasientforløp 
Fylkesmannen i Finnmark setter pris på at planen fastslår så tydelig at pasienter med samme 
kreftform skal kunne forvente identiske forløp uavhengig av bosted. Det har vært et 
tilbakevendende tema i klagesakene at pasienter fra Finnmark har fått forsinkede forløp, fordi 
utredningen har strukket seg over foretaksgrenser. Ved innføring av regionale “pakkeforløp”, 
må det sikres at pasienter fra hele regionen kommer inn i dette forløpet på riktig sted – 
uavhengig av hvor utredningen har startet. Hvis man f.eks legger opp til den “lungepakken” 
som er gjengitt på s. 30, må rtg-avdelingen på Kirkenes sykehus også ringe direkte til 
vakthavende lungelege på UNN som tar videre ansvar for pasienten, så fort de har gjort funn 
på rtg thorax. Hvis denne lungelegen er tiltenkt rollen som garantist for at det videre 
pakkeforløpet gjennomføres på normert tid, er det viktig at han har ansvaret for pasienten fra 
Kirkenes, selv om man skulle finne det hensiktsmessig å utføre CT og bronkoskopi lokalt før 
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pasienten overflyttes. Ofte har vi sett at pasienter utredes så langt det går lokalt, og så stiller 
de “bakerst i køen” igjen når de overføres til UNN. 
 
Kreft med ukjent utgangspunkt 
Planen omtaler utfordringer og tiltak for en rekke forskjellige kreftformer. Fra våre 
tilsynssaker har vi erfart at pasienter som debuterer med en metastase, lymfekjertel med 
spredning e.l ofte kan få svært lange forløp fram til diagnose blir stilt: Hvis første biopsi ikke 
gir noe entydig svar på kreftens utgangspunkt, startes det ofte med utredning på én avdeling 
så langt det er mulig lokalt. Hvis denne avdelingen ikke finner noe utgangspunkt, henvises 
pasienten til en ny avdeling som, etter ny ventetid, starter på nytt o.s.v. Etter Fylkesmannens 
oppfatning er det disse pasientene som aller mest trenger en koordinator som kan sørge for 
at forløpet ikke blir mer langvarig enn absolutt nødvendig. Derfor mener vi at også denne 
pasientgruppen bør omtales i planen.  

# 
 
Dette er ikke noen fullstendig høringsuttalelse, men noen innspill fra vårt ståsted – som vi 
håper kan komme til nytte i det videre arbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Karin Straume 
Fylkeslege 

 
 
 
 
Linda Njarga 
rådgiver 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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2013/260-1      
       

                                                           

 
    
Til 
Helse Nord RHF 
v/ Randi Spørck 
8038 Bodø 
 
 
 
 
 
Deres ref.:Randi Spørck Vår ref.: AIP  Sted / Dato: Mo i Rana 10.10.13 
 
 
 
 
Høringsuttalelse fra fagmiljøet i Helgelandssykehuset til Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021 
 
Planen oppfattes som svært grundig og ambisiøs og det satses på forbedringer av alle behandlingsforløp. Vi 
ønsker likevel å påpeke noen områder vi oppfatter som utfordrende og kommer med forslag til noen tiltak. 
 
Av de 22 foreslåtte ressurstiltakene i planen er det bare to som tilfaller lokalsykehusene, etablering av 
kreftkoordinator i aller HF og ambulerende onkologer, som skal være tilsatt skal ved UNN/NLSH . For øvrig 
virker det som om regionens ressursmessige utfordringer i forhold til kreftomsorgen skal løses ved at det 
tilføres ressurser til UNN og NLSH. Dette til tross for at planen beskriver et økt behov for personell ved alle 
sykehus både for diagnostikk og kjemoterapeutisk behandling. 
Fagkompetansen ved lokalsykehusene skal sikres ved hospitering på UNN og NLSH. For å få til en slik ordning 
og kompetansehevning bør hver sykehusenhet få tilført en stilling som kreftsykepleier. Denne ressursen vil 
også være en vesentlig ressurstilførsel for det lindrende/palliative tilbudet i sykehuset. 
 
 
Gynekologisk kreft: 

 Planen sier lite om samhandling mellom gynekologiske avdelinger på lokalsykehus og 
Universitetssykehus/Sentralsykehus når det gjelder  kontroller 

o Evaluering av palliativ behandling bør kunne skje lokalt, da i samarbeid med gynekolog ved 
UNN/NLSH. 

 Kontroller i kommunehelsetjenesten er lite aktuelt i de tilfeller det er behov for vaginal UL ved 
kontroller 

 Vi stiller oss undrende til kommentaren på side 88, der det står at operasjons kapasiteten på 
gynekologisk enhet, så vel som for andre  kirurgiske spesialiteter på UNN, har vært begrenset 
grunnet mangel på operasjonssykepleiere. Disponering av personellressurser er en lederoppgave og 
det er meget viktig at kreftkirurgi ikke blir nedprioritert når det regionalt er gjort en tydelig 
funksjonsfordeling og sentralisering.  
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Urologisk  kreft: 

 Det er enighet om en balansegang mellom sentralisert og desentralisert tilbud og den etablerte 
funksjonsfordelngen innen urologsi kreftkirurgir 

 Urologimiljøet i Helgelandssykehuset har etablert samarbeid med både UNN og NLSH 

 Vi stiller oss bak at et urologisk fagmiljø med 3 urologer sikrer kompetanse og kontinuitet.  
Vi stiller oss imidlertid undrende til at det foreslås at urologene skal tilsettes ved UNN, så lenge et 
fagmiljø kan etableres lokalt. 

 Under punkt 15.11 s. 100 er det korrekte at sykehusenheten i Mosjøen har egne urologer (2 
stillinger). Urologi er funksjonsfordelt i HSYK til Mosjøen. Sykehusenheten i Sandnessjøen har hatt 
urolog, men dette er nå redusert ifbm pensjonering.  

 
 
Lunge og colon kreft: 

 Vi ser frem til å få en onkologstilling, fast eller ambulant 

 Helgelandssykehuset har kompetanse på kreftutredning. Prosedyrer som colonoscopi og bronkoscopi 
er to blant flere utredningsprosedyrer som gjøres lokalt – og fortsatt bør gjøres lokalt - som en første 
vurdering med hensyn til kreftutredning.  

 Det er  ventelister på coloscopi og det bør derfor gjennom kreftplanen  allokeres ressurser til å øker 
utredningskapasitet lokalt. 

 Colonkirurgi er en viktig del av hele den kirurgiske virksomheten ved et lokalsykehus.  Full 
sentralisering til for eksempel Bodø eller UNN vil svekke den kirurgiske kompetansen på 
lokalsykehusnivå og slik at kvaliteten også i håndtering av akutte situasjoner kan bli kraftig svekket. 
Rekruttering av kvalifiserte kirurger til lokalsykehuset vil ytterligere vanskeliggjøres. 

 Noen av våre tiltak:  
o ”hurtigløp” for utredning og behandling ved mistanke om coloncanser  
o  tverrfaglige møter via telestudio med miljøet NLSH/UNN .  

o Hospiteringsordninger, begge veier. For det kirurgiske miljøet på lokalsykehus oppleves det 

konstruktivt og inspirerende når høyt kvalifiserte kollegaer kommer og deltar aktivt i våre 

operasjoner. Det gir god læring, sikrer kvalitet og bidrar til å styrket og samle fagmiljøet i 

Helse Nord.   

o Vi tar ansvar for at opererte pasienter får adjuvant cellegiftbehandling i hht. nasjonale 

anbefalinger 

o Vi tar ansvar for oppfølging og behandling av pasienter med metastasert sykdom i nært 

samarbeid med onkologisk ekspertise i Bodø og Tromsø via ukentlige møter i telestudio 

o Vi tar hånd om pasienter med avansert sykdom og bidrar sammen med 

kommunehelsetjenesten til god palliasjon i livets sluttfase 

 
 
Punkt 15.1.4 sitat” Det er foreløpig ikke vist sammenheng mellom volum og behandlingskvalitet for pasienter med kreft i 
tykktarm. Imidlertid ser man nå at overlevelsen for pasienten med kreft i endetarmen er bedre enn overlevelsen for 
pasienter med kreft i tykktarm etter sentralisering og fokus på behandlingskvalitet. Det kan derfor være grunn til å tro at 
dette også gjelder for pasientgruppen med kreft i tykktarm (vår understreking) 

 
o Årsrapport 2013 fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk – og endetarmskreft viser etter vår tolkning at 

det ikke er belegg for å si at kvaliteten ut fra relativ og absolutt overlevelse er dårligere ved små 
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sykehus.  Tall fra Mo i Rana ligger jevnt med eller litt bedre enn landsgjennomsnittet.  Tverrfaglige 

møter mellom lokalsykehuset og større fagmiljøer sikrer korrekt utvelgelse av de pasienter som ikke 

trenger mer avansert behandling enn det som kan tilbys på lokalsykehus. Sentralisering i seg selv gir 

ikke automatisk kvalitetsheving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred.A Mûrer    Anne Ingeborg Pedersen  
          
Medisinsk direktør    Rådgiver 
Helgelandssykehuset HF   Helgelandssykehuset HF 
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Høringsuttalelse til Regional Kreftplan fra helgelandssykehuset Sandnessjøen v/ Hans Henrik 

Støm, John Kufos, Eli Morskogen og Morten Wang. 

 

1. Disponering av nye tilførte ressurser 

Fra lokalsykehusets perspektiv er det slående å se at av de 22 foreslåtte ressurstiltakene er det 

bare ett – etablering av kreftkoordinator i alle helseforetak – som tilfaller andre sykehus enn 

Nordlandssykehuset og UNN. Bortsett fra dette spesifikk tiltaket – som er et pålegg fra 

sentrale helsemyndigheter – skal altså vår region løse kreftomsorgens ressursmessige 

utfordringer fram til 2025 møtes ved å tilføre ressurser til UNN og NLSH alene.  

 

På side 47 er det utmerket oppsummert behov for økt personell ved alle sykehus i forbindelse 

med kjemoterapi. I tillegg er det foreslått at lokale kreftsykepleiere ved mindre sykehus skal 

få hospitere ved NLSH og UNN som ledd i fagutvikling og opplæring. Dagens 

bemanningssituasjon ved småsykehusene er såpass marginal at det er vanskelig å møte dagens 

forventninger til kjemoterapi. Å frigjøre personell til hospitalisering i en slik marginal 

bemanningssituasjon er vanskelig. Lokalsykehusene bør få økt bemanningen med minst en 

kreftsykepleier hver.  

 

Lindrende team er etablert på de fleste mindre sykehus. Ikke ved oppbemanning, men ved 

omrokkering av etablerte ressurser og delvis av kreftsykepleiere som driver dobbeltarbeid. Å 

møte utfordringen som blir beskrevet i planen – uten å bli tilført sykepleierressurser lokalt – 

blir også vanskelig.  

 

2. Kreftkoordinatorer 

Vi vil gjerne peke på to forhold i denne sammenhengen:  

a) Et praktisk problem ved behandling på kreftpoliklinikkene ved mindre sykehus er at 

legetjenesten er fragmentert og utilstrekkelig. Daglig er det spørsmål om vurderinger 

hvorvidt komplikasjoner og bivirkninger hindrer kurer, om videre oppfølging av 

sykdommen og tilbakemelding til sentral avdeling der mange kurer er instituert.  

b) Kreftutredning er et puslespill som stiller selv spesialister på prøve. Ideelt sett bør en 

kreftkoordinator derfor være en dedikert lege – ikke nødvendigvis onkolog. 

Hvis en kunne kombinere de to oppgavene nevnt i a) og b) i en legestilling på hvert av 

lokalsykehusene, vil mye være vunnet.  

 

3. Utredning av kreftsykdommer 

Generelt vil vi understreke at lokalsykehusene driver og kan drive kreftutredning i stor grad. 

Prosedyrer som colonoskopi og bronkoskopi er bare noen blant mange som gjøres lokalt - og 

bør gjøres lokalt - som en første vurdering med hensyn på kreftutredning. Men 

lokalsykehusene sliter også med ventelister på colonoskopier. I kampen for å få tilført UNN 

og NLSH er det viktig at planen også ivaretar mulighetene for diagnostikk av kreftsykdommer 

ved lokalsykehusene. 
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Kommentarer til Regional Kreftplan 

- Vi opplever planen som veldig grundig.  Den beskriver status og utfordringer på en realistisk 

måte 

- Planen er ambisiøs, kanskje for ambisiøs?  Alt skal satses på og bli bedre.. 

- Det er en risiko at med så stor innsats for en spesiell pasientgruppe (kreftpasienter), blir 

andre grupper ikke så høyt prioritert.   Ventetid for ikke-kreftpas. Forventes å øke. 

- Vi  er enig i at det er et stort problem å kunne finne de rette pasientene (”stor mistanke om 

kreft”) utfra henvisninger 

- Dette blir ytterligere aktualisert med Regjeringens løfte om påbegynt utredning innen 48 t 

- Vi hilser velkommen onkolog, fast eller ambulant,  i Helgelandssykehuset!!  

- Savner utpeking av noen færre betydningsfulle og gjennomførbare satsingsområder med en 

mer konkretisering av tidsplan  

- Status for radiologi : det er ikke korrekt at det er 7 radiologer i Helgelandssykehuset.  Det 

korrekte er vel stillinger innen radiologi? 

- Under punktet 15.11 Urologisk kreft står de feilaktig at Sandnessjøen har egen urolog. Det 

skal vel være Mosjøen. 

 

 Noen spesielle kommentarer ang. colonkirurgi 

 

 Sitat 15.1.4  ”  Det er foreløpig ikke vist sammenheng mellom volum og behandlingskvalitet for 

pasienter med kreft i tykktarm. Imidlertid ser man nå at overlevelsen for pasienten med kreft i 

endetarmen er bedre enn overlevelsen for pasienter med kreft i tykktarm etter sentralisering og fokus 

på behandlingskvalitet. Det kan derfor være grunn til å tro at dette også gjelder for pasientgruppen 

med kreft i tykktarm.”   

Årsrapport 2013 fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk – og endetarmskreft viser etter vår tolkning 

at det ikke er belegg for å si at kvaliteten utfra relativ og absolutt overlevelse er dårligere ved små 

sykehus.   Tall fra Mo i Rana ligger jevnt med eller litt bedre enn landsgjennomsnittet.  Tverrfaglige 

møter mellom lokalsykehuset og større fagmiljøer sikrer korrekt utvelgelse av de pasienter som ikke 

trenger mer avansert behandling enn det som kan tilbys på lokalsykehus. Sentralisering i seg selv gir 

ikke automatisk kvalitetsheving. 

Colonkirurgi er en viktig del av hele den kirurgiske virksomheten ved et lokalsykehus.  Full 

sentralisering til for eksempel Bodø eller UNN vil svekke den kirurgiske kompetansen på 

lokalsykehusnivå og slik at kvaliteten også i håndtering av akutte situasjoner kan bli kraftig svekket.  

Rekruttering av kvalifiserte kirurger til lokalsykehuset vil ytterligere vanskeliggjøres. 

Noen av våre tiltak:  

- Vi har siden 2012 etablert ”hurtigløp” for utredning og behandling ved mistanke om 

coloncanser  ( øhj.timer for coloskopi og CT) 
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- Vi har stor tro på at godt samarbeid med større fagmiljøer slik vi har etablert med 

tverrfaglige møter via telestudio, kombinert med hospitering ”begge veger” kan gi 

ytterligere kvalitetsløft.   

- Det oppleves konstruktivt og inspirerende for hele det kirurgiske miljøet på et lokalsykehus 

når høyt kvalifiserte kollegaer kommer til lokalsykehuset og deltar aktivt i våre operasjoner. 

Det gir god læring, sikrer kvalitet og bidrar til et styrket og samlet fagmiljø i Helse Nord.  

Gastrokirurger ved UNN har allerede bidratt på en svært positiv måte.  

- Vi tar ansvar for at opererte pasienter får adjuvant cellegiftbehandling i hht. nasjonale 

anbefalinger 

- Vi tar ansvar for oppfølging og behandling av pasienter med metastasert sykdom i nært 

samarbeid med onkologisk ekspertise i Bodø og Tromsø via ukentlige møter i telestudio 

- Vi tar hånd om pasienter med avansert sykdom og bidrar sammen med 

kommunehelsetjenesten til god palliasjon i livets sluttfase 

 

 

 

Helgelandssykehuset Mo i Rana  09.10 .2013 

 

Overlege Ranveig Aspevik    

Overlege Stefan Dehof         

Overlege Doris Pastow 

Overlege Andreas Wagner 
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Regional kreftplan 2014 – 2021 

 

   Høringsuttalelse 

 

  Urologi 

 
 

Vi stiller oss positiv for sentralisering og funksjonsfordeling for avansert 

kreftkirurgi og videreføring av spisskompetanse.  

 

Vi er enig i et fullverdig nordnorsk helsetilbud med en balanse mellom 

sentralisering og desentralisering. 

 

Vi er positiv for at et urologisk fagmiljø av minst 3 urologer sikrer kompetanse 

og kontinuitet. 

 

Urologi utpekes som et sentralt fag med 5-10% økt antall konsultasjoner per år 

samt rekrutteringsproblemer i hele Nordnorge.  

 

Deltakelse i tverfaglige videokonferanser er et positiv tiltak for kvalitetssikring. 

 

 

Justeringer i den regionale kreftplanen må foretaes med bakgrunn på 

spesialister, miljø, kompetanse og informasjoner som ikke har kommet fram: 

 

Helgelandssykehus avd. Mosjøen har etablert Helgelandsfunksjon innen urologi. 

Funksjonen sikres av 2 fastansatte spesialister. Vi satse på 2 faste vikarer iblant 

grunnet økt arbeidsomfang. 

En 3. spesialist er godkjent og allerede under rekruttering. Dermed sikres 

fagmiljø. 

Urologi ved HS har etablert seg som fast samarbeidspartner for både UNN og 

NLSH. Tom oktober er 65 ferdig utredete hovedsakelig kreftpasienter send til 

UNN for kurativ behandling. NLSH Bodø mottok 36 pasienter i samme tidsrom 

og mål. Vi har samarbeid med kreft-og stråleavdelinger.  

Omvendt sender disse avdelingene pasienter postoperativ tilbake. 

 

Urologi ved HS avd. Mosjøen har i tidsrom bl.a. utført ca. 60 blæreoperasjoner. 

Dette er kreftpasienter som ikke alle behøver avansert men likevel adjuvant 

behandling i stabilt miljø med fastansatt uroterapeut. Dette er sikret. 
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Ambulerende spesialister fra Bodø og Tromsø til lokalsykehus kan verken fange 

opp antall pasienter eller kvalitetssikre prioriteringsfrister for vurdering av 

henvisning (5 dager), start utredning(10 dager) og start behandling(20 dager). 

Urologifunksjonen i Helgeland er stabil. Det er planlagt ambulering av 

spesialister i de enheter herifra. 

 

Helgelandssykehuset HF skal etter styrevedtak fra HelseNord konsekvensutrede 

et fellessykehus. Dette vil medføre konsentrasjon av fagmiljø.  

 

Diskussjon: 

Ved dagens regional kreftplan er det tatt lite hensyn til kompetanse ved 

lokalsykehus. Dette gjenspeiler sammensetning av både strategigruppe og 

undergruppe. 

 

Helgelandssykehus burde involveres i framtida grunnet geografisk beliggenhet, 

perspektiver og etablert kompetanse. Befolkningsgrunnlag Helgeland er omtrend 

lik med Salten dvs. 78 188 versus 79 723 per 01.07.2013.  

I den regionale kreftplanen likestille man UNN Tromsø med NLSH Bodø i stor 

grad mens UNN har alltid hat spisskompetanse. 

 

Om man satse på 2 større avdelinger med samme kompetanse burde man 

funksjon og kompetanse av lokalsykehus sikres som et desentralisert tilbud. 

Alternativer sees her for eksempel i avlasting av andre pasienter mot 

lokalsykehus. En del utdanning av LIS innen urologi kan legges fra UNN til 

lokalsykehus. Dette kan sikre utdanning fra bunn til de store kreftkirurgiske 

inngrep.  

 

Dette vil forandre det hele urologimiljø i Nordnorge men sikre balanse mellom 

sentralisering og desentralisering og dermed et fullverdig nordnorsk helsetilbud. 

 

 

På vegne av kolleger 

 

Ramona Nofal 

Spesialist Urologi 

Fagansvarlig lege for urologi 

Rådgiver  

 

Helgelandssykehuset 08.10.2013   
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Fra:                                  Hjelseth Bente Marit 
Sendt:                             10. oktober 2013 10:35 

Til:                                   Pedersen Anne Ingeborg 

Emne:                              Regional kreftplan 

  
Hei Anne Ingeborg! 
Ranveig kom med utdrag av regional kreftplan til meg igår, den delen som omhandler gynekologisk 
kreft. 
Jeg forstod det slik at den er på høring om frist igår? 
Jeg hadde ikke tid å lese det før idag. 
Jeg har noen kommentarer. 
  
På side 88 står det at mangel på operasjoonssykepleiere har gått ut over operasjonskapasiteten for 

gynonkologisk enhet. For oss som ser dette utenfra er dette nesten absurd og helt uakseptabelt. 
  
Planen inneholder lite om samhandling med gynekologiske avdelinger på lokalsykehus. Vi har inntrykk 

av at det blir gjort flere kreftkontroller og behandlingsevalueringer ved gynonkologisk avdelinger nå 
enn tidligere. Evaluering av palliativ behandling bør kunne skje lokalt. Konferanse med gynonkolog og 

oversending av røntgenbilder for vurdering ved behov. 
  
Kontroller i kommunehelsetjenesten er lite aktuelt pga behovet for vaginal ultralyd ved kontroller. 
Gynonkologen kan være flinkere til å angi om en pasient har lav risiko og kan ha sjeldnere kontroller 

og avslutte kontroller tidligere enn vanlig. 
  
Mvh Bente 
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Fra:                                              Hagen Solveig 
Sendt:                                        14. oktober 2013 09:47 
Til:                                               Pedersen Anne Ingeborg 
Kopi:                                           Aanderbakk Dag Ole; Møller Niels Hagh; Boskovic Miroslav; Røli Torjus; 

Valla Martin; Kabaev Andrey; Gal Istvan 
Emne:                                        Høringsutkast 
  
Hei 
  
Har dessverre sett feil på datoen ang. høringsutkastet, og mente fristen var 14. okt. 
Vi har lest gjennom utkastet i fellesskap, og har bemerket oss at det er svært lite fokus på 
samarbeidet mellom lokalsykehusene og UNN/NLSH. 
I dag er det svært stor variasjon på hva som er planlagt for pasientene etter at de blir overflyttet for 
videre behandling her på kreftpol. Vi ser at noen har en god plan med når kurer skal gis, når og hvor 
de skal på kontroll neste gang (evt planlagt ett år frem i tid), mens andre igjen har en svært dårlig 
plan, og man må bruke mye tid og ressurser for å finne ut av hva som er neste plan i behandlingen. 
Vi ønsker at det bør spesifiseres at når behandling er initiert av avdeling ved UNN eller NLSH, skal en 
klar plan ligge i epikrisen, slik at både pasient og lege på lokalsykehus vet hva man skal forholde seg 
til. 
  
Mvh Solveig Hagen 
på vegne av ass.legene på med avd og Aanderbakk. 
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Deres ref.: 2013/260-1 Vår ref.: 2013/2459-3 Dato: 15/10-2013 
 

Høringssvar Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021.  

 
Dokumentet virker gjennomarbeidet og grundig.  

Helse Finnmark har en del kommentarer, de kommer kronologisk og er angitt etter kapittelet i 

høringsdokumentet. 

 

Generelt:  

Dette er et dokument som er utarbeidet av Helse Nord RHF som igjen er eier av Helse Finnmark HF. Det er 

derfor ganske klart at det som vedtas gjennom dette dokumentet vil være førende for hvordan arbeid med 

kreftpasienter skal organiseres og utøves i Helse Finnmark.  

Imidlertid rommer også planen en del ideer rundt organiseringen av kreftarbeid i kommuner og hos fastleger. 

Fastleger arbeider oftest gjennom fastlegehjemler i sin vertskommune der fastlegene selv er frittstående 

yrkesutøvere. Vi savner at rapporten beskriver i hvilken grad innholdet i dokumentet må anses som førende 

eller rådgivende overfor kommunene i Nord-Norge og evt fastleger med private hjemler i disse kommunene. 

 

Kapittel 4.  

Vi vil anbefale at forebyggingsdokumentet deles opp og struktureres i større grad.  

Forebygging skjer dels gjennom  

 nasjonale, statlige kampanjer 

 fylkeskommunalt arbeid, der den nye folkehelseloven fra 2012 har gitt fylkeskommunene en 

pådriverrolle for å systematisere og videreutvikle folkehelsearbeidet. 

 det skjer dels gjennom kommunale tiltak (alt fra strøing av veier, helsestasjonsarbeid, drifting av 

barnehager til vei- og trafikkplanlegging)  

 det skjer hos fastlegen gjennom målrettet, pasientsentrert primær- og sekundærforebygging overfor 

enkeltpasienter.  

Noe sekundærforebygging skjer også i regi av helseforetakene.  

Vi synes med fordel at kapittelet kunne ha blitt mer strukturert etter tjenesteyter, målgruppe og spesifisering i 

primær- og sekundærforebygging, jfr ovenstående avsnitt.  

 

Kap 7.6 MDT 

Her er det ikke klarert om fastlegene skal delta; noe vi synes det burde åpnes for. Deltakelse fra fastlegen bør 

i utgangspunktet gjøres i form av telefondeltakelse, evt videokonferanse. Fastlegene vil da trolig forlange at 

det lages en takst for slikt samarbeid,  

 

Kap 9.1 Informasjonsflyt 

Mange kreftpasienter blir gående lenge til kontroll i spesialisthelsetjenesten. Én av grunnene til dette er at 

legene i spesialisthelsetjenesten er redd for å ”miste” pasienten, dvs redd for at pasienten ikke blir fulgt opp 

riktig og redd for at spesialisten mister muligheten til å oppdage dette.  

Hvis pasienten overføres til fastlegen får ikke spesialistene noen automatisk tilbakemelding fra fastlegene om 

hvordan det går, lab-svar osv. Fastlegen kan velge å kommunisere sine journalnotat og lab-svar inn mot 

sykehus, men den eneste muligheten som fastlegen da har er å skrive en henvisning. Noen annen 

kommunikasjonsform finnes ikke elektronisk.  
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Det har vært mye snakk om dialogmeldinger og ”en pasient, en journal”. Dersom alle relevante notater fra 

kreft-oppfølging hadde vært sendt fra allmennlegen til sykehusspesialisten som en dialogmelding, eller hvis 

sykehusspesialisten hadde tilgang til primærhelsejournalen, eller hvis vi kun hadde hatt ETT forvaltningsnivå 

innen helsetjenesten med kun EN journal, så ville trolig spesialisthelsetjenesten med større trygghet kunnet 

delegere/overføre oppfølging av pasienter til primærlegene.  

Temaet ”IKT-skott mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten” er lite problematisert i 

dokumentet.  

 

Kap 9.3 Kjemoterapi 

 

Kurativ og palliativ behandling med cellegift har vært utført i noen kommuner i Finnmark i en årrekke.  

Den regionale kreftplanen påpeker at det er ønskelig at lavintensiv cellegift kan gis av 

kommunehelsetjenesten i alle kommuner. Planen beskriver ikke om en ser at andre typer cellegiftkurer kan 

gis av kommunehelsetjenesten, ei heller hvilken kompetanse (og kontinuitet i helsepersonellgruppen) som 

stilles som krav før en desentralisert cellegiftbehandling iverksettes. Desentralisering av behandlingstilbud til 

kommunehelsetjenesten bør også beskrive hvem som skal dekke kostnadene ved kurativ og/eller palliativ 

kjemoterapeutisk behandling.   

Helse Finnmark skal inngå ny tjenesteavtale med kommuner om behandling med cellegift. En slik 

tjenesteavtale bør etter vår mening angi både type behandling som kan desentraliseres og 

kostnadsfordelingen ved et slikt tilbud.  

 

Kap 9.8 Lymfødembehandling 
Spesialisert lymfødembehandling utført av fysioterapeut er absolutt den beste behandlingen 

lymfødempasienter kan og bør få. Det er omfattende behandlingsform som krever spesialisert utdanning og 

erfaring og opprettholdelse av behandlerkompetanse forutsetter at fysioterapeuten har jevn tilgang på 

lymfødempasienter.  

 

I dag er det til sammen seks fysioterapeuter i Finnmark med spesialkompetanse på komplett fysikalsk 

lymfødembehandling. Fem av disse jobber i kommunesektoren (enten kommunalt ansatt eller med 

kommunalt driftstilskudd), mens en jobber i Helse Finnmark (klinikk Kirkenes)  

 

På Klinikk Kirkenes har vår ene fysioterapeut med spesialkompetanse kun sporadisk oppfølging av 

lymfødempasienter. Vi hadde på ”Enhet fysioterapi og ergoterapi” et poliklinisk tilbud til denne 

pasientgruppen fram til 2010, deretter ble dette lagt ned. Bakgrunnen for dette er bl.a. at fysioterapeuter 

ansatt i helseforetak fra 2010 ikke lenger fikk lov å ta egenandel og dessuten mistet refusjoner for poliklinisk 

fysioterapibehandling i spesialisthelsetjenesten. Etter dette har det vært en oppfatning om at fysioterapeuter 

ikke skal drive poliklinikk på sykehus, men prioritere inneliggende pasienter. Lymfødembehandling har ikke 

vært et satsningsområde, og kompetansen og ressursene har blitt benyttet til andre formål innad i klinikken.  

 

En annen utfordring her er at det ikke synes å være noen avklart grenseoppgang mellom 

primærhelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens ansvarsfelt.  

 

15.1.2. Kreft i magesekken.  

En av utfordringene her er i følge dokumentet ”mangelfulle henvisninger fra primærleger med vage 

symptomer”.  

I Helse Finnmark synes vi at utfordringene ikke bør relateres til om primærlegene har vage symptomer eller 

ikke. Men vi forstår vel at denne setningen er uheldig formulert.  

Likevel må det nevnes at det dessverre er en tendens til at ansatte innen sykehus – etter at diagnosen er satt 

og fasiten er klar – kan komme til å framheve primærlegenes manglende faglighet. Mange kreftformer har 

snikende debut og diffuse symptomer og en fastlege vil i løpet av et yrkesaktivt liv aldri få stor 

erfaringsvolum med noen kreftformer. En del henvisninger vil derved forbli vage og uklare, akkurat slik som 

kreftsymptomene kan være. Dette er en del av medisinens hverdag.  
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Vi synes at denne setningen det her er henvist til, uansett om den er feilskrevet eller ikke, avdekker en 

manglende forståelse for primærlegens vanskelige arbeidsforhold ved at de har en uselektert pasientgruppe. 

Vi foreslår derfor at setningen strykes.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Harald G. Sunde(sign)                  

Medisinsk fagsjef                        
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Fra: Kommunelege Rost[kommunelege@rost.kommune.no]
Dato: 11.09.2013 11:45:12
Til: RHF-Postmottak
Tittel: SV: Apen horing - Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021. Horingsfrist 14.10.2013.

Horingssvar Regional kreftplan:

Utredning av urologisk kreft:
Jeg kan ikke se at utredning for urologisk kreft nevnt i planen. Min erfaring er at det er sv?rt lang 
ventetid pa for eksempel cystoskopi

Henvisningsrutiner:
Standardiserte henvisningsrutiner kan v?re en stor fordel, kanskje s?rlig ved mindre akutte ting som 
for eksempel utredning for arvelig kreft.  For a trekke en parallell har BUP innfort standardiserte 
skjemaer ved mistanke om ADHD og sender henvisninger uten disse i retur. Pasienten selv kan i 
samarbeid med fastlege fylle ut for eksempel familietre allerede for henvisningen sendes. Jeg har 
selv opplevd at standardutredning etter skjema har gjort at man kommer fram til at henvisning ikke 
er nodvendg.

Arbeidet med a utvikle gode standarder for henvisninger bor gjores i samarbeid med fastlegene slik 
at disse blir oppfattet som gode arbeidsverktoy og ikke tidskrevende tvangstroyer. Det er ogsa viktig 
at man bruker tid pa a gjore disse visuelt oversiktlige, spraklig lettfattelige og lett tilgjengelige, helst 
pa internett.

Palliativ omsorg:
Det er fint at planen legger vekt pa god sykepleierdekning. Bade palliativ omsorg i hjemmet og 
oyeblikkehlig hjelp dogntilbud krever tilgjengelig sykepleier 24 timer i dognet, 7 dager i uken, aret 
rundt. For sma kommuner som Rost er dette sv?rt vanskelig innenfor dagens rammer.

Tilgangen pa kreftsykepleier er ogsa en stor utfordring for sma kommuner. Det har v?rt annonsert 
flere statlige stotteordninger, men disse krever komunal egenandel som mange kommuner inkludert 
Rost ikke har mulighet til a stille opp med. En annen utfordring er at behovet i en liten kommune vil 
svinge. Det ville v?rt en stor fordel a legge til rette for losninger hvor det er mulig for sma 
kommuner a fa tilgang pa spesialisert kreftsykepleier i en kort periode.

Kreftplanen bor ogsa sees i sammenheng med resten av samhandlingsreformen. 
Dagens ordning med medfinansiering av spesialisthelsetjenesten slar veldig skjevt ut. Kreftpasienter 
krever ofte hyppige dyre sykehusopphold som med dagens system betyr at de blir en stor utgift for 
sin hjemkommune, i sma kommuner kan dette faktisk sla dramatisk ut for kommueokonomien. 

Oyeblikkelig	hjelp	dogntilbud	i	kommunene	vil	ofte	v?re	et	aktuelt	tilbud	for	kreftpasienter.	
Per	i	dag	far	Rost	kommune	midler	til	10%	av	en	kostnadene	for	en	slik	plass,	noe	som	gjor	det	
sv?rt	vanskelig	a	fa	til	et	forsvarlig	tilbud.	

mvh

Kjell-Arne Helgebostad
Kommuneoverlege, Rost
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KREFTFORENINGEN 

Helse Nord RHF 

8038 Bodø 	 Oslo, 11. oktober 2013 

Deres ref.: 
Vår ref.: 13/00002-33 
Saksbehandler: Frank Herman Hernes/ Randi 
Børresen 

Høring på regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021 

Det henvises til høringsbrev datert 3.september 2013 der Helse Nord ber høringsinstansene 
om innspill til regional kreftplan i Helse Nord fra 2014 til 2021; både med tanke på dagens 
status, aktuelle utfordringer og konkrete tiltak. Vi takker for muligheten til uttalelse. 

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Våre hovedmål er at færre skal få 
kreft, at flere skal overleve sin sykdom og at kreftrammede og deres pårørende skal få best 
mulig livskvalitet. I dag lever over 215 000 personer i Norge som har eller har hatt kreft. 
Årlig rammes over 30 000 personer av kreft og prognoser viser at antall nye krefttilfeller vil 
øke sterkt I årene fremover. Kreft er hyppigste dødsårsak for de under 75 år. Ett av tre 
krefttilfeller kan forebygges. 

Kreftforeningen vil i all hovedsak berømme Helse Nord og prosjektgruppen for et 
gjennomarbeidet høringsutkast til regional kreftplan 2014 - 2021. Utkastet gir en god 
beskrivelse av kreftbildet og framtidige utfordringer på de fleste områder. Det er også positivt 
at Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen — mot kreft nevnes som et av de viktigste 
referansedokumentene for denne regionale kreftplanen. Kreftforeningen synes likevel at 
problemstillinger rundt etniske minoriteter generelt og den samiske urbefolkningen spesielt, 
burde vært nevnt eksplisitt flere steder i planen, ikke bare innledningsvis. Særlig når det 
gjelder helsekommunikasjon og kulturelle faktorer, er det viktig å være klar over at 
minoriteter kan ha andre utfordringer enn resten av befolkningen (se for eksempel BA Bongo 
sin doktorgrad ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø). 

I ny regjeringsplattform er det inntatt flere forslag på kreftområdet som kan ha stor 
innvirkning på kreftbehandlingen og organiseringen av denne. Vi forutsetter at dette 
hensynstas i regional kreftplan når dette følges opp av formelle vedtak. Videre kommentarer 
og innspill til høringen gis kapittel for kapittel. 

Kapittel 4 Forebygging 
Forebyggingskapittelet generelt er noe mangelfullt. Det burde vært sagt mer om kosthold, 
alkohol, overvekt, fysisk aktivitet, sol, solarium og kreft. Minst ett av tre krefttilfeller har 
sammenheng med levemåten vår. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men vi kan ta noen 
valg som reduserer risikoen. Røyking er hovedårsak til lungekreft, som er den kreftformen 
flest dør av i Norge. Fortsatt røyker 1 av 4 daglig eller av og til. Andelen røykere er på vei 
nedover, spesielt blant unge. De fleste som begynner å røyke og snuse, gjør det mens de er 
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skoleelever. Dette er informasjon og fakta som burde kommet fram i et forebyggingskapittel i 
en regional kreftplan — gjerne med lokale data og vinkling. Det er for eksempel fortsatt slik at 
Finnmark er det fylket hvor andelen menn som har fått diagnostisert lungekreft er høyest i 
landet. Tiltaksdelen under forebyggingskapittelet oppleves også som beskjedent. 

Kapittel 5 Hvordan sikre god kvalitet i kreftbehandlingen 
Kreftforeningen er meget bekymret over at man gir inntrykk av at de nasjonale 
handlingsprogrammene ikke etterleves eller brukes tilstrekkelig. Vi finner det også underlig at 
man i Helse Nord ønsker å utvikle regionale minimumsstandarder og fremtidige mål for 
kvalitetsparameter. Alle i Norge bør og skal få like god kreftbehandling uavhengig av bosted! 
Det er derfor meget bekymringsfullt at en helseregion ikke vil følge de nasjonale føringer som 
er gitt. Selv om Helse Nord som helseregion skiller seg ut med tanke på store geografiske 
avstander og lang reisevei for mange pasienter er det ingen grunn til at man skal lage sine 
egne indikatorer for kvalitet i kreftbehandlingen og ikke følge de nasjonale. Her bør man 
heller se på løsninger som kan bidra til å innfri de allerede fastlagte nasjonale 
kvalitetsindikatorene. 

Imidlertid fortjener kreftplanen honnør for at man foreslår nye, mer spesifiserte 
kvalitetsindikatorer. For eksempel kan det være relevant å dele opp maksimaltider fra mottatt 
henvisning til start utredning og ferdig behandling av kreftsykdom (5-10-20 dagers regelen), 
på stråleterapi, kirurgi og kjemoterapi. 

Kapittel 6 Pasient og pårørende 
Andre avsnitt, tredje setning der det heter «Det skal tas spesielle hensyn til barn og unge 
som pårørende» må spesifiseres og utdypes. Det må henvises til lovverket som sier noe om 
helsepersonells plikt til å ta seg av mindreårige barn som pårørende og barneansvarlig 
personell (se f.eks. Helsepersonellloven§3-7a og §10 og §25). Når det gjelder tiltaksdelen 
bør momentet med det å bedre kommunikasjonen mellom pasient, pårørende og 
helsepersonell tydeliggjøres med hvordan dette er tenkt som tiltak. 

Helse Nord blir tildelt midler til Vardesenterne over statsbudsjettet. Kreftforeningen er glade 
for denne satsningen og er opptatt av at disse midlene benyttes til å sikre stillinger og 
funksjoner som er avgjørende for en varig, stabil og forutsigbar drift av Vardesenterne. 
Styringsgruppene for Vardesenterne ved hhv UNN og NLSH bør involveres og gi råd om 
hvordan midlene best bør benyttes for å oppnå dette. 

Vi vet at det i dag er for få pasienter og pårørende som mottar informasjon om Vardesenteret 
mens de er til behandling på sykehusene. En målsetting bør være at alle pasienter som 
behandles for en kreftsykdom, skal kjenne til Vardesenteret. Som et tiltak så bør det lages en 
plan for hvordan informasjon om Vardesenteret (og likemannsarbeid) skal implementeres i 
pasientforløpet. 

Det er ellers svært positivt at pasient — og likemannsorganisasjonenes likemenn er viet et 
eget delkapittel og at samarbeidet med frivillige organisasjoner er godt beskrevet. 
Kreftforeningen savner likevel at det tydeliggjøres hvordan spesialisthelsetjenesten ønsker å 
samarbeide med likemannstjenestens spesielt og frivilligheten generelt. Skal tilbud drevet av 
frivillige nå ut til pasientene er et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten helt 
nødvendig. 
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Kreftforeningen ønsker å fremheve at det jobbes for å få på plass et likemannstilbud for 
ungdom. Når foreldre eller søsken får kreft er belastningen stor på barn og ungdom som 
pårørende. Ungdom som pårørende er en særlig sårbar gruppe. De er ofte på vei ut av 
familien til studier og jobb samtidig som det er vanskelig å løsrive seg når familien er i krise. 
Det finnes i dag lite tilbud til ungdom i aldersgruppen 15 —25 år som er pårørende. 
For å kunne anerkjenne likemannstjenesten er det viktig å se at den støtten og informasjon 
en kreftpasient kan få fra en likemann er viktig og det må lages en plan for hvordan 
likemannsarbeidet skal gjøres kjent i Helse Nord. Det bør også være et mål å legge til rette 
for et godt samarbeid og samhandling mellom lærings- og mestringssentrene (LMS) og 
vardesenterne. Vardesenteret kan være en arena for kreftrelaterte LMS-kurs. I tillegg til kurs 
om fatigue og veien videre, bør det også vurderes om det er grunnlag for å etablere LMS-
kurs om kosthold og ernæring. 

Under kapittelet om læring- og mestringssenteret anbefales en utfordringsdel og en 
tiltaksdel. Sykehusenes opplæringsansvar må tydeliggjøres. Det er også behov for at LMS 
får ressurser tilført slik at de kan gjennomføre diagnoseoverbyggende kurs som eks kurs til 
kreftpasienter med fatigue. 

Kapittel 7 Samhandling, pasientforløp og organisering 
Hva kan gjøres for å sikre akseptable ventetider og gode behandlingsforløp? Gode og 
individuelle løsninger er stikkord. God samhandling mellom kommunehelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og institusjon med klare forventningsavklaringer til hverandre og klare 
avtaler om oppfølging. Dette for at det ikke er pasienten selv som skal sitte med alt ansvar 
for behandlingsforløp eller bli skadelidende fordi kommunikasjonen er for dårlig. 

Kreftforeningen er fornøyd med at Helse Nord gjennom sin intensjon med implementering av 
pasientsentrert helsetjenestemodell i klinisk virksomhet på denne måten har tatt på alvor at 
pasienter og pårørende er en aktiv og deltakende part i behandling og omsorg. Vi ser også at 
forskning er viktig for å kunne se effekter av dette. 

Kapittel 7.2 skisserer på en god måte fastlegens rolle, utfordringer og mulige tiltak. 
Kreftforeningen vil presisere at gode fastleger med kort ventetid for timeavtale og økt 
tilgjengelighet er avgjørende for mange kreftpasienter. I dagens helsevesen stilles det stadig 
større krav til kortere ventetid og økt tilgjengelighet. Da kan ikke fastlegene være noe unntak. 
Samtidig er Kreftforeningen opptatt av at fastlegene settes i stand til å oppfylle nye krav, bl.a. 
ved tilrettelegging for bruk av ny teknologi. Det har vært stort fokus på ventetiden for 
kreftpasienter på sykehus, og i denne sammenheng blir det derfor meningsløst hvis 
pasienten skal vente et par uker på å komme til fastlegen. Økt tilgjengelig på telefon samt e-
post og SMS er også viktig for å korte ned unødig ventetid. Det er positivt at oversikten over 
de ventetidene som finnes ligger lett offentlig tilgjengelig på helsenorge.no. Der kan man se 
at det finnes unntak med korte ventetider ved enkelte sykehus, noe som viser at det er mulig 
å få det til! 

Unødvendig ventetid er ikke bare et spørsmål om for få ressurser, men også om behovet for 
bedre koordinering og informasjonsflyt. Kreftforeningen har derfor også bedt om at pasienten 
må få oppgitt en navngitt kontaktperson på sykehuset å forholde seg til. Dette har vi fått 
gjennomslag for (jfr oppdragsdokumentene til helseforetakene for 2012). Vi venter foreløpig 
på at de skal komme på plass og bli operative. Kontaktpersonen skal blant annet informere 
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og følge opp pasientene i forhold til ventetider. Det siste i denne saken er nå at Helse- og 
omsorgsdepartementet nå foreslår å erstatte begrepet «koordinator» med «kontaktperson», 
både i spesialisthelsetjenestelover og helse- og omsorgstjenesteloven. Konsekvensene og 
innholdet i tjenestene dette følger med seg er foreløpig noe uklart. Denne endringen vil også 
få konsekvenser for kreftplanens kapittel 7.5 Koordinator, hvor begreper og innhold må 
oppdateres. Se ellers våre kommentarer under kapittel 10 senere i høringssvaret. 
I kapittel 7.4 Pasientforløp, er Kreftforeningen godt fornøyd med at det skal utarbeides planer 
for hvordan pasientforløpene skal gjennomføres for de ulike diagnosegruppene. Det er 
antydet at arbeidet skal ferdigstilles av fagråd for kreft. Hvem som skal representerer dette 
fagrådet og om det er brukere med er spørsmål vi ser fram til å få besvart. 

Kapittel 7.6 Multidisiplinære team — beslutningsmøter beskriver denne meget adekvate 
metoden for vurdering — vel og merke om alle impliserte deltar. Kreftforeningen kjenner til at 
dette ikke alltid er praksis per i dag, noe som også nevnes som mulige utfordringer i planen. 
Vi understreker viktigheten med at alle pasienter med behov skal kunne forvente en 
vurdering i et multidisiplinær team-møte. 

Kapittel 8 Diagnostikk og utredning 
Når det gjelder kapittel 8.1 Bildediagnostikk, er Kreftforeningen enig i at man ikke kan godta 
at laboratorier har begrenset åpningstid og dårlig utnyttelse. Dette må utbedres og er en 
flaskehals som enkelt kan, og snarlig må fjernes i et behandlingsforløp. Det samme gjelder 
for patologi i kapittel 8.3 Patologi, der ventetidene på prøvesvar er for lange. Her må tiltak 
settes inn raskt for å utbedre dette. 

Kapittel 9 Behandling og oppfølging 
Kreftforeningen har merket seg at det ikke er faglig enighet om hvor mange steder det skal 
tilbys kurativ stråleterapi i Helse-Nord. Vi sitter ikke på tilstrekkelig kunnskap til å avgjøre hva 
som er den mest hensiktsmessige løsningen. Vi er primært opptatt av at kreftpasienter i 
Nord-Norge må få et kvalitativt optimalt behandlingstilbud. Samtidig vet vi at reiseavstand er 
en faktor for kreftpasienter. Det overordnede er likevel at Helse-Nord planlegger for et tilbud 
som tar hensyn til den forventede økningen i antall kreftpasienter i årene fremover. 

Kapittel 10 Rehabilitering 
Her omtales kreftkoordinatorsatsingen til Kreftforeningen, men bare i sammenheng med at 
det er en funksjon knyttet opp i mot rehabilitering. 

Kreftforeningen erfarer at mange kreftpasienter og pårørende etterspør og savner råd, 
veiledning og samkjøring av tiltak og tjenester i alle faser av pasientforløpet. Kreftforeningen 
ønsker å bidra til å styrke kommunal koordinering på kreftområdet, og har gjennom 
lønnstilskudd i 2012 og 2013 bidratt til opprettelsen av 130 kreftkoordinatorer i over 210 
kommuner. 120 av disse kommunene samarbeider om en interkommunal kreftkoordinator. 
Med en ambisjon på 3-4 års varighet betyr dette et formidabelt løft på 150 millioner kroner til 
å styrke kreftomsorgen i kommunene. Kreftforeningens målsettinger med denne satsingen er 
å bidra til bedre livskvalitet og levekår til kreftpasienter og pårørende der de bor, og at 
kommunene viderefører stillingene etter satsingsperioden. Kreftforeningens hovedrolle er å 
formidle erfaringer og «beste praksis» på koordinering, organisering og forankring, og vise 
hvilken betydning dette har for pasienter og pårørende. 
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Med vennlig hilsen 
reftfo re ningen 

Anne L.  e Ryel 
gene lsekretær 

Det nevnes videre at det er usikkerhet i fagmiljøene rundt hva koordinator i 
spesialisthelsetjenesten er og hvordan rollen skal utformes. Det skisseres også at den må 
avgrenses mot kreftkoordinator som opprettes både i kommuner og i helseforetak. 

Det er således en misforståelse at kreftkoordinatorene Kreftforeningen har gitt midler til, er 
de samme koordinatorstillingene som kommunene er pålagt å ha. Kreftkoordinatorstillingene 
er ikke lovpålagt, og skal være et supplement til de lovpålagte koordinatorene, og i sin helhet 
vies til kreftrammede og deres pårørende. I Nord — Norge er det i dag kreftkoordinatorer i 
følgende kommuner: Tromsø, Lenvik, Hadsel, Rana, Narvik, Vefsn, Alta, Vadsø. I tillegg er 
det interkommunale kreftkoordinatorer i Bardu/Salangen/Lavangen/Målselv, 
BrønnøyNevelstad/Sømna, Evenes/Tjeldsund/Skånland, Hamarøy/Tysfjord/Steigen/Sørfold, 
Herøy/ Alstadhaug/Leirfjord/Dønna og Hammerfest/Kvalsund. Det er i disse dager også 
tildeling til nye kommuner i Nord-Norge og flere nye kreftkoordinatorer vil bli ansatt i 
kommuner/interkommunale samarbeid i Nord-Norge i løpet av høsten 2013. 

Vi savner videre en tydeliggjøring av veiledning i forhold til ernæring. Kreftpasienter bør få 
veiledning om ernæring og kosthold fordi mange pasienter vil ha store utfordringer relatert til 
ernæring og matinntak. Vi mener det skal åpnes for at enkelte av institusjonene gir 
ernæringsbehandling da disse pasientene har særskilte behov for oppfølging. Mange 
kreftpasienter med bløtdelskirurgi anses ferdig medisinsk behandlet før de er 
ernæringsmessig ferdigbehandlet. Dette betyr at ernæringsbehandling må fortsette under 
rehabilitering. Vi forventer da at kosthåndboken følges når det gjelder kreftpasienters 
oppfølging. Viser også til at ernæringsplan skal følge pasienten ved utskrivning. Mange 
kreftpasienter opplever også at de har vært gjennom en dramatisk sykdomsperiode og 
behandling. Institusjonene må derfor også kunne gi tilbud om psykososial veiledning. 

Kapittel 11 Seneffekter 
Fysisk opptrening kan forbedre livskvalitet og forebygge seneffekter blant annet fatigue og 
det er viktig at kreftpasienter får god veiledning om hvordan de kan forebygge senvirkninger 
og aktiviteter tilpasset deres tilstand. Dette bør inkorporeres i kreftplanen. 

Det står på side 61, første avsnitt at i 2010 var det 126 209 kreftoverlevere; dette er feil tall 
og bør dessuten oppdateres med de siste tallene vi har — som er 215 700 per 31.12.2011. I 
tillegg er referanse «4» feil. Det skal være «Cancer in Norway 2011», ikke 2012. 

Kapittel 17 Forskning 
Vi er glade for at kreftplanen også omfatter målsettinger og tiltak som gjelder forskning. Vi er 
helt enig i at forskning og innovasjon må være en prioritert oppgave. 
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Storsteinnes 14.10.13 

 

 

Manglende oppfølging 

 

Etter å ha gjennomgått høydosebehandling på UNN høsten/vinteren 2012/13, fikk jeg innvilget et  3-

uker opphold på Rehabiliteringssenteret (Kurbadet) i Tromsø. Jeg deltok i et seminar som heter Veien 

videre sammen med 7 andre kreftpasienter. 

Jeg kan ikke få fullrost dette oppholdet nok! Vi fikk personlig lege, personlig fysioterapeut, tilbud om 

ernæringsfysiolog, psykolog, kunstterapeut, bassengtrening, sosionom – nærmest alt vi kunne 

trenge. 

I tillegg fikk vi orientering om våre fysiske evner og muligheter etter behandling, om oppbygging av 

vår fysikk, om Rehabiliteringssenterets tjenester, våre rettigheter innen yrkeslivet, m.m. 

Etter 14 år som kreftpasient har jeg møtt og snakket med mange likemenn. Et tema som går igjen er: 

Når man blir friskmeldt fra UNN, -  har ingen lenger noe ansvar? Det er ingen orientering om tilbud 

som f.eks Kurbadet, som f.eks Connect. Ikke fra UNN sin side, - og  fastlegen svikter også ofte. Det er 

altfor mange som aldri har hørt om de ulike mulighetene som eksisterer for folk som oss. 

Etter min mening er det UNN sin plikt å orientere pasienter før de sendes hjem. 

Det er også et av fastlegens ansvar. 

Her bør det gjøres noe. 

 

Kom tilfeldigvis til å lese utkast til Regional Kreftplan for Helse Nord og sender dette som en 

privatpersons bidrag til høringsprosessen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nan-Kirsti Holmenes 

 

 

Psykiatrisk hjelpepleier og 

Medlem i forskningsprosjekt innen IT-støtte for bl.a. kreftpasienter (Connect og PsyConnect) 
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Helse Nord RHF

8038  BODØ

Deres ref.: Vår ref.:
2013/1844/GAN

Dato:
08.10.2013

Høringssvar - Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021
Vedlagt følger Nordlandssykehusets høringssvar til Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021, 
jf høringsinvitasjon datert 3.9.2013.

Styret i Nordlandssykehuset behandlet saken i styremøte 3. oktober 2013 og fattet følgende 
vedtak:

1. Styret mener arbeidsgruppen har levert et grundig og godt gjennomarbeidet forslag til 
kreftplan med tilhørende tiltak som man anbefaler at Helse Nord RHF vedtar som 
førende for den videre kreftomsorgen i regionen. Styret vil særlig peke på viktigheten av 
tiltakene i kapittel 16 ”personell og kompetanse”. Den endelige planen bør ta hensyn til 
de innspillene som fremkommer i høringsuttalelsen.

2. Styret mener det er av avgjørende betydning at man snarest mulig får etablert 
strålemaskin nr 2 i Bodø slik det skisseres i planforslaget, dette for å bedre kapasiteten 
og for å kunne yte et mer driftssikkert stråletilbud.

3. Styret anbefaler at man etablerer tilbud om kurativ stråling innenfor utvalgte kreftformer 
ved Nordlandssykehuset Bodø. 

4. Styret anbefaler at den kirurgiske funksjonsdelingen i Helse Nord opprettholdes uendret. 
Dette er avgjørende for å sikre fagmiljøer som kan gi et kvalitativt godt tilbud ikke bare i 
forhold til kreftomsorg, men også andre deler av det operative behandlingstilbudet.

5. Styret understreker at gode samarbeidsavtaler og pasientforløp må sikre lik 
tilgjengelighet og kvalitet i utredning og behandling for alle pasienter i regionen. Det er 
viktig å sikre gode forløp også mellom de ulike sykehusene og utarbeiding av regionale 
pasientforløp bør skje i samarbeid mellom de involverte foretakene /fagområder. Det 
tverrfaglige perspektivet og god ivaretakelse av pårørende må sikres.

Styresak 84-2013 Høring - Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021 følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Paul Martin Strand
Administrerende direktør

Gro Ankill
Administrasjonssjef
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BAKGRUNN 

Kreft rammer i løpet av livet omkring hver tredje person i Norge. Kreftforekomsten forventes å 

øke og det er også en økning i andelen som lever fem år etter behandling og som helbredes av 

kreft.  Kreftomsorgen i Helse Nord har vært dels organisert basert på den nasjonale kreftplan fra 

1999-2003, den regionale kreftplan fra 2000 og på funksjonsfordeling mellom sykehusene vedtatt 

av Helse-Nord RHF styret.  Regjeringen la frem Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 sommeren 

2013. Et sammendrag av de viktigst målene i den nasjonale strategien er at kreftomsorgen skal bli 

mer brukerorientert, flere skal overleve med kreft, best mulig livskvalitet for pasienter og 

pårørende samt at Norge skal bli et foregangsland med hensyn til gode pasientforløp og 

kreftforebygging. 

Det er parallelt utarbeidet et forslag til ”Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021” i tråd med 

den nasjonale strategien. Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe fagpersoner 

innen kreftomsorgen i regionen, inkludert flere fagpersoner fra Nordlandssykehuset.   Planen 

beskriver dagens status, aktuelle utfordringer og konkrete tiltak som foreslås for å løse disse. I 

høringsbrev fra Helse Nord RHF ved fagdirektør datert 03.09.13 bes det om innspill på alle disse 

områdene, med vekt på de foreslåtte tiltakene. Høringsfrist er 14. oktober 2014. Rapporten har 

internt i Nordlandssykehuset vært til høring i alle klinikker. 

 

 

SAMMENDRAG AV HOVEDMOMENTER I PLANUTKASTET 

 

Beskrevne utfordringer i Helse Nord 

 Å utnytte kapasiteten i dagens behandlingstilbud  

 Bemanning og kompetanse i deler av tjenesten  

 Utvikle rutiner og prosedyrer i pasientforløpene  

 

 Lange ventetider som fra avviker nasjonale krav 

 Forsinkelser i diagnostikk, inkl svikt i informasjonsutveksling og dårlig koordinering 

 Manglende oppfylling av nasjonale kvalitetsindikatorer 

 Behov for veiledning og opplæring av primærhelsetjenesten, spesielt i forbindelse med 

palliativ (lindrende) omsorg 

 Informasjon, kommunikasjon og pasientmedvirkning 
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Foreslått tiltak 

 Bedre involvering av pasienter og pårørende  

 God kommunikasjon og informasjon er avgjørende for å sette pasienten i stand til å gjøre 

kvalifiserte valg for egen behandling.  

 Helsepersonellet må ha kultur- og språkkompetanse for bedre å dekke den samiske 

befolkningens behov, og for den delen av befolkningen som er innvandrere.  

 Utarbeide konkrete planer for hvordan pasientforløpene skal gjennomføres for de ulike 

diagnosegruppene, i første omgang de største diagnosegruppene 

 Koordinatorfunksjonene må etableres ved alle våre sykehus for å sikre gode, forutsigbare 

pasientforløp hvor informasjonsflyten mellom bruker og pårørende, og mellom de ulike 

nivåene i behandlingskjeden blir ivaretatt.  

 Rutiner og oppbygging av regionale tverrfaglige møter (MDT) må etableres for de fleste 

kreftformene.  

 Enkelte kliniske og diagnostiske avdelinger må styrkes for å kunne innfri anbefalte 

forløpstider for kreftbehandling.  

 Gjennomgang av arbeidsflyt og organisering av driften for å identifisere flaskehalser som 

bidrar til unødvendige forsinkelser 

 Etablering av felles regionale rutiner for å håndtere prøvesvar - spesielt like 

undersøkelsesprotokoller innen bildediagnostikk.  

 Råd og veiledning overfor kommunene må styrkes og konkretiseres i tjenesteavtaler 

 Sikre robuste fagmiljøer og unngå enkeltspesialister 

o Innenfor noen fagområder bør spesialistene primært ha sitt tilsetningsforhold ved 

UNN Tromsø eller NLSH Bodø og ambulere til de mindre sykehusene/foretakene 

o Telematikk og nye IT-løsninger bør benyttes i større grad enn i dag.  

o Strategigruppen er delt i synet på om kurativ stråling skal etableres ved NLSH 

Bodø.  

 Risikostyring og evaluering av resultatene må brukes aktivt for å forbedre kreftomsorgen.  

o Det bør gjennomføres et prosjekt for å spesifisere og lage uttrekksmetoder for et 

regionalt indikatorsett. Ansvaret bør legges til regionalt senter for klinisk 

pasientsikkerhet ved NLSH. Regionale kvalitetsindikatorer er viktig for å måle 

kvalitet på behandling, brukertilfredshet m.m.  

 

Forslagene kan innebære administrative og organisatoriske endringer i driften for det enkelte 

helseforetak, mellom helseforetak, og i samhandlingen med kommunene. Det kreves nye 

ressurser for å styrke bemanning, kompetanse og investere i utstyr.  

 

 

Uenighetspunkter 

Kreftomsorg er et stort fagområde som involverer mange spesialiteter og ulike 

behandlingsnivåer. Det er gjennomgående enighet og godt samarbeid mellom fagmiljøene i Helse 

Nord. Kurativ og palliativ stråling gis i dag ved UNN Tromsø. NLSH Bodø gir palliativ stråling 

og er godt i gang med å etablere et levedyktig og robust fagmiljø innenfor strålevirksomheten. 

Det er et ønske fra fagmiljøet i NLSH Bodø å kunne starte med kurativ stråling og man mener det 

er et tilstrekkelig volum av pasienter til at dette kan gjøres ved begge avdelingene. Man mener 

økningen i behovet, og krav til tilgjengelighet og nærhet til tilbudet gjør at kurativ stråleterapi 

også bør være et tilbud i Bodø. Fagmiljøet ved UNN Tromsø argumenter for at kurativ stråling 

fortsatt bare bør gjøres i Tromsø. Dette er det eneste punktet man ikke har klart å få konsensus 

om i planarbeidet.  Strategigruppen har ikke konkludert i denne saken. 

 

 

 

 

Regional kreftplan 2014 - 2021, Høringsuttalelser Side 29



Postadresse: 

Besøksadresse: 

Internet: 

8092 Bodø 

Prinsensgt. 164 

www.nlsh.no 

Tlf: 

Fax: 

75 53 40 00 

75 53 40 65 

Epost: postmottak@nlsh.no 

 

 

NORDLANDSSYKEHUSET HF SIN VURDERING AV PLANUTKASTET 

Arbeidsgruppen har levert et grundig og godt gjennomarbeidet forslag til kreftplan som danner et 

godt grunnlag for en endelig plan for kreftomsorgen i regionen i den aktuelle tidsperioden.  På 

bakgrunn av høringsinnspillene i foretaket er det imidlertid behov for å understreke noen forhold 

i rapporten. 

 

Generelle kommentarer 

Sykehusstrukturen i Nord Norge er besluttet opprettholdt med dagens 11 sykehus hvorav 10 med 

kirurgisk akuttberedskap. Organiseringen av tjenesten skal gjøres etter prinsippet om at ”man skal 

sentralisere det som må og desentralisere det som kan”. Vår landsdel har i utgangspunktet et så 

vidt lavt befolkningstall at en rekke tilstander i andre sammenhenger ville blitt sentralisert til 

enheter som betjente langt større populasjoner. At vi i landsdelen skulle ta hånd om våre egne 

pasienter har vært en viktig premiss og en helt grunnleggende forutsetning for etablering og 

utvikling av det medisinske studium ved Universitetet i Tromsø som i alle år hatt en desentralisert 

utdanningsmodellen med praksis på alle 11 sykehus. De siste 5 årene har man uteksaminert 

medisinstudenter i Bodø etter at de har gjennomført både 5. og 6. året her og lignende 

desentralisering planlegges til Finnmark. Samtidig som det over mer enn 40 år er bygget opp en 

uomtvistelig ønsket og avansert faglig universitetsklinikk i Tromsø.  

Nordlandssykehuset HF Bodø er gjentatte ganger i plandokumentet beskrevet som et viktig nr 2 

sykehus i regionen med en rekke spesialfunksjoner, hvilket understreker sykehusets betydning for 

å gi Nordlandspasientene et avansert og godt tilbud nært der de bor, for å kunne avlaste og støtte 

opp om universitetsklinikken og for å bidra til utdanning av helsepersonell og 

kompetansebygging i regionen. Dersom man får utvidet virksomheten til også å omfatte kurativ 

stråling vil man i tillegg til å kunne tilby befolkningen et bedre, mer tilgjengelig og 

kostnadseffektivt behandlingstilbud, også bli bedre i stand til å bygge opp en moderne og 

levedyktig kreftavdeling med høy faglig standard i Bodø. 

 

Nordlandssykehusets grunnlag somt et stor nr 2 sykehus forutsetter at det er solid indremedisinsk, 

kirurgisk og anestesiologisk kompetanse og beredskap. Dette forutsetter en virksomhet som 

omfatter tunge kliniske oppdrag. Dagens funksjonsfordeling innenfor kreftkirurgi som også er 

foreslått som fremtidig løsning i planutkastet, legger til rette for et fortsatt godt samarbeid 

mellom UNN og NLSH/Bodø. Det vil være naturlig at det innen hvert enkelt fagområde legges til 

rette for at det i praksis blir et ennå mer systematisk og strukturert samarbeid. Et viktig tiltak kan 

være faste samarbeidsmøter om utvalgte pasienter. Slike møter bør organiseres på en måte som 

legger til rette for en utvikling av et tillitsfullt og konstruktivt samarbeid som i sin tur kan sikre 

en mest mulig enhetlig og konsensusbasert faglig praksis som understøtter virksomheten både i 

Tromsø og Bodø og som sikrer gode forløp også lokalsykehusene i hele regionen. 

 

Innen spesialistutdanningen kan et mer strukturert samarbeid være nyttig. De siste år er det gjort 

til dels vellykkede enkelttiltak for utdanning både innen intervensjonsradiologi og karkirurgi. Det 

faglige samarbeidet bør også styrkes ved å arbeide for gode kollegiale relasjoner.  

 

Strålebehandling 

I planen foreslås det at man i Bodø utvider til 2 strålemaskiner der man gradvis trapper opp 

bemanning og aktivitet slik at man har full drift på begge maskinene i 2018. Dette er av 

avgjørende betydning for å kunne gi et driftssikkert tilbud til pasientene der man ikke risikerer 

uheldige avbrudd i behandlingen i forbindelse med driftsstans av kortere eller lengre varighet. 

Dette er også nødvendig av kapasitetshensyn for å kunne møte den forventede økningen i behov 

som beskrives i plandokumentet og vil muliggjøre oppbygging av en større og mer robust 

personellstab. 
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Ved å etablere tilbud om kurativ strålebehandling til enkelte pasientgrupper i Bodø, vil 

kreftpasienter i hele Nord-Norge få et bedre tilbud. Nordlandssykehuset mener det er tilstrekkelig 

pasientgrunnlag for dette. Indikasjonene innen stråling utvides stadig slik at to enheter kommer til 

å ha rikelig med oppgaver i årene framover. Dette vil gi kortere ventetid for pasienter som skal ha 

strålebehandling både i kurativ og palliativ øyemed, og det vil ikke minst gi bedre total kapasitet 

for palliativ stråling. UNN Tromsø vil da bl.a. kunne gi strålebehandling til flere palliative 

pasienter fra Finnmark og Troms. Statens Strålevern rapport 2012:7 viser høyt nivå i Nordland og 

tydelig lavere i Troms og Finnmark (nyeste tall frem til 2010). Denne regionale forskjellen bør 

utjevnes. For pasientene som ofte gjennomgår langvarig behandling som medfører opphold av 

flere uker og måneders varighet ved UNN, vil det å kunne få behandling nærmere hjemmet gi en 

betydelig bedre livskvalitet, da det å kunne ha en mest mulig normal hverdag betyr mye for 

livskvaliteten til både pasient og pårørende. Stadig flere kreftpasienter er eldre med nedsatt 

mobilitet og stor komorbiditet (inkludert begynnende kognitiv svikt) som ofte gjør det vanskelig 

å reise.  NLSH bør ha et likeverdig tjenestetilbud til pasienter i Nordland som andre 

kreftavdelinger det er naturlig å sammenligne seg med (Ålesund, Gjøvik og Kristansand). Disse 

har alle 2 strålemaskiner og både palliativ og kurativ behandling. I dag er Bodø den eneste 

stråleenheten i landet uten kurative oppgaver.  

Ved å frigjøre kapasitet ved UNN Tromsø, håper vi dessuten at stereotaktisk strålebehandling 

snarlig kan innføres ved UNN. Det er viktig at UNN kan tilby prospektive kliniske studier også 

innenfor strålebehandling og kontinuere arbeidet med protonbehandling. 

 

Stråleseksjonen i Bodø holder en høy faglig og akademisk kompetanse. Seksjonen har den mest 

omfattende akademiske produksjonen knyttet til strålevirksomhet i Helse Nord de siste 3 årene og 

har blant sine ansatte en professor og 2 universitetslektorer i bistilling. Seksjonen har også god 

erfaring med å rekruttere og utdanne stråleterapeuter samt oppbygging av et levedyktig fagmiljø. 

 

Et fortsatt nært og godt samarbeid med kreftavdelingen i UNN HF er en viktig forutsetning for å 

lykkes med utvidelsen av aktiviteten. Den funksjonsdelingen som er gjennomført innenfor store 

deler av kreftomsorgen i Helse Nord med en desentral struktur, gjør at vi innenfor omsorgen for 

denne pasientgruppen er helt avhengig av et tett og godt samarbeid mellom alle de fire foretakene 

og spesielt kreftavdelingene ved UNN og NLSH.  NSLH HF ønsker å være med å videreutvikle 

dette samarbeidet ytterligere. 

 

I plandokumentet er kostnadene knyttet til utstyrs- og investeringsbehov ved etablering av kurativ 

stråling i Bodø angitt. Enkle beregninger viser at man vil få en reduksjon i utgifter knyttet til 

pasientreiser på opp mot 4 mill per år. 

 

PET 

PET er en nukleærmedisinsk bildediagnostisk metode som innen kreftdiagnostikk brukes for å 

påvise svulster, planlegge strålefelt og evaluere behandlingsrespons. Siden november 2012 har 

det vært regulær drift av PET-CT skanner ved UNN Tromsø. Det er per i dag for lite PET-CT 

kapasitet i Nord-Norge. Vurdert ut fra andre regionale foretak burde Helse Nord ha utført omtrent 

650 undersøkelser per år, mens det ved dagens tilbud ved UNN foreligger en øvre grense på om 

lag 400 per år. Regionale pasientforløp som krever denne undersøkelsesmodaliteten er ikke 

tilfredsstillende og mange pasienter sendes ut av regionen eller man velger å unnlate å 

gjennomføre undersøkelsen for ikke å forsinke den operative behandlingen. Flere fagmiljøer er 

uenige i omfanget av behov for denne tjeneste som presenteres i dokumentet. Vi mener det er 

behov for vesentlig flere undersøkelser enn det som presenteres, blant annet forventes en 3-4 

dobling av behovet innenfor lungekreft og det er å anta at man vil kunne se lignende utvikling 

innen andre kreftområder og sykdomsgrupper utenom kreft. 

Det er i plandokumentet foreslått etablering av et PET-senter i Tromsø samt en PET-CT i Bodø. 

Dette støttes av Nordlandssyklehuset. PET er fagområde innenfor nukleærmedisin som er i rask 
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og spennende utvikling. Skal vi beholde og rekruttere kompetanse og nøkkelpersonell innenfor de 

allerede etablerte nukleærmedisinske fagområdene i Nordlandssykehuset, er det av stor betydning 

at vi også kan tilby PET.  Ved etablering av disse tilbudene må det fokuseres på raske 

pasientforløp og et likeverdig tilbud for PET-undersøkelse i hele Helse Nord.   

 

Funksjonsfordeling av kirurgisk kreft behandling 

Mesteparten av kirurgisk kreftbehandling i Nord-Norge er funksjonsfordelt. Den kirurgiske 

kreftbehandlingen i Bodø omfatter i dag: Lunge, tykktarm, endetarm, blære, prostata, bryst samt 

noen ØNH- og gynekologiske kreftformer. Funksjonsfordelingsvedtakene har ikke vært basert på 

dokumentasjon av regional behandlingskvalitet Innenfor de kirurgiske grenspesialitetene er denne 

virksomheten avgjørende for rekruttering og stabilitet i fagmiljøene.  

 

Betydning av kirurgisk kreftbehandling for det samlede tjenestetilbud ved NLSH HF 

 Gastrokirurgi 

Innen gastroenterologisk kirurgi har avdelingen i Bodø nå 5 faste spesialister hvorav 4 fastboende 

og med tilhørighet i Bodø. Dette er en ny og svært positiv situasjon sett i lys av historien de siste 

10 årene hvor manglende stabilitet og grunnleggende mangel på lokal forankring har preget 

aktørene i denne sentrale og vaktbærende virksomheten. Moderne kreftbehandling med 

tverrfaglig samarbeid i multidisiplinære team har vært avgjørende for at avdelingen har klart å 

rekruttere spesialister med lokal forankring. Denne faglige virksomheten er nå så godt etablert at 

man har kunnet strekke ut en faglig hånd til gastrokirurgene på sykehuset i Mo i Rana som fra 

årsskiftet 2012-13 har deltatt på de ukentlige tverrfaglige møtene i Bodø via videokonferanse for 

avklaring av diagnostikk, behandling og oppfølging for denne kreftgruppen. 

Behandlingskvaliteten kan dokumenteres gjennom colorektalcancerregisteret.  

Samlet sett er imidlertid volumet av rektumcancerbehandling i Bodø vesentlig lavere enn det 

opptaksområdet og funksjonsfordelingsvedtaket skulle tilsi. Dette til tross for en meddelt positiv 

holdning fra UNN til å overføre pasienter fra Nordland til NLSH for kirurgi etter endt preoperativ 

kurativ stråling i Tromsø.  

 

 Thoraxkirurgi 

Innen kar/thoraxkirurgi har virksomheten gjennom mange år vært drevet med 1-2 

dobbeltspesialister. Kirurgisk behandling av lungekreft har sikret at avdelingens gruppe 1 status i 

generell kirurgi har vært mulig å opprettholde. Moderne, minimalt invasive utredningsmetoder 

(EBUS) er innført for å forenkle og strømlinjeforme pasientforløp for lungekreftpasienter og 

samarbeidet mellom lungemedisin og operativ virksomhet oppfattes som meget godt.  Det er 

dokumentert og akseptert i relevante fagmiljø at kvaliteten på lungekreftbehandlingen i Bodø er 

god.   

 

Sykehuset i Bodø er tildelt oppgaver som nivå 2 traumesykehus og ivaretar som dette en 

vesentlig del av den avanserte traumeberedskap ut over lokalsykehusnivå i den sydlige delen av 

vår region. Regelmessig faglig aktivitet knyttet til thoraxkirurgi ansees som nødvendig for å 

opprettholde en troverdig funksjon som traumesykehus nivå 2.  

Rekruttering av kvalifiserte spesialister i thoraxkirurgi til en virksomhet fokusert på kirurgisk 

behandling av lungekreft, og ikke hjertekirurgi, er vanskelig men ikke umulig. Det har derfor 

vært naturlig for NLSH HF å se i retning av den utdanningsmodellen som i mange år ble 

gjennomført ved UNN/RST – å utdanne egnede kandidater til dobbeltspesialister. NLSH har i 

forløpet av traumesatsningen de siste 2 år fått tre kandidater med lokal tilknytning i gang med 

formelle utdanningsløp i karkirurgi. To av disse kandidatene har i denne prosessen fått 

tilleggsutdanning/praksis i lungekirurgi, hvorav noe formelt kan godkjennes for 

spesialistutdanning i thoraxkirurgi. På ledelsesnivå er det er nå registrert en positiv holdning ved 

UNN til å diskutere utdanning av spesialist i thoraxkirurgi for NLSH HF. Det antydes også at 

dette også kan være tilfelle ved annet gruppe 1 tjenestested. Dette åpner for en reell mulighet for 
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å konsolidere det faglige miljøet innen både kar- og non-karidal (ikke-hjerte) thoraxkirurgi ved 

NLSH HF. Dette er avgjørende for fremtidig lungekreftbehandling i Bodø og sentralt for å kunne 

opprettholde status som traumesykehus nivå 2 og  gruppe 1 utdanningsinstitusjon i generell 

kirurgi. 

 

 Urologi 

Urologisk seksjon i Bodø har gjennom mange år hatt en veletablert virksomhet innen operativ 

behandling av kreft i blære og prostata. Seksjonen har hatt stabil  overlegebemanning gjennom 

mange år og har i tillegg hatt ansvar for den mer avansert kirurgi på bakre bukvegg og i bekkenet 

i samarbeid med gastrokirurger og gynekologer. Omfanget av kreftkirurgi på postata og blære har 

vært rimelig stabilt. Urologisk seksjon har en omfattende produksjon per ansatt lege og har 

gjennom mange år hatt regelmessig ambulering til Lofoten.  Kvaliteten på den urologiske 

kreftbehandlingen ved NLSH har vært gjennomgått og presentert blant annet på Kirurgisk 

forenings høstmøte, og en rekke aggregerte kvalitetsdata kan fremlegges for virksomheten.  I en 

fremtidig kirurgisk virksomhet ansees ”tung” urologi å være avgjørende for innføring av moderne 

operasjonsmetoder ved NLSH Bodø. Det er innen dette faget at DaVinci operasjonsrobot først tas 

i bruk. Slik teknologi har som kjent ikke ført til vesentlige endringer i resultater av 

kreftbehandling men det er rimelig trygt å hevde at pasientenes sykehusvalg vil påvirkes av om 

det er slik robot tilgjengelig eller ikke. Beslutningen i direktørmøtet høsten 2011 om å ta i bruk 

operasjonsrobot også i Bodø etter at UNN har etablert metoden og utviklet/tatt i et 

utdanningsprogram for berørte spesialister i regionen er et klart signal om at man ser slikt utstyr 

som avgjørende for å sikre moderne kirurgi i et levedyktig miljø. 

Rekruttering til urologifaget kan synes utfordrende, også utenfor NLSH HF. Rekruttering til en 

fremtidig urologisk virksomhet bør sikres gjennom et systematisk utdanningsprogram, gjerne 

med et regionalt fokus etter utredningen ”Stol på egne krefter” som ble lansert for over 20 år 

siden. 

Endokrin kirurgi 

Bodø er nå godkjent som gruppe 2 avdeling innen dette faget. Vår første egenutdannede spesialist 

er nå tilbake fra gruppe 1 tjeneste og ny lege i spesialisering med interesse for faget er i gang med 

utdannelsen. Både drift og rekruttering vurderes som stabil og god. 

 

Lungekreft 

Utredning og behandling av lungekreft gjøres både i Bodø og i Tromsø. Vi finner at planutkastets 

presentasjon av utredning og behandling av lungekreft ved NLSH Bodø er mangelfull. Det 

fremkommer ikke kjente data som viser at det er flere pasienter pr 100 nye tilfeller som blir 

operert i Bodø, at utredningstiden på sykehus er kortere og at flere pasienter får oppfylt 20 dagers 

kravet i Bodø enn på UNN. Dette er grunnleggende og viktige forhold for kvaliteten i 

behandlingen av lungekreftpasienter og bør beskrives i planutkastet. 

UNN og NLSH bør sammen få ansvar for å utvikle regionale pasientforløp for pasienter som må 

innom flere sykehus. Det vil ikke være hensiktsmessig at UNN alene skal lage pasientforløp for 

samhandling mellom for eksempel Vesterålen og Bodø eller mellom Helgelandssykehuset og 

Bodø slik det skisseres i tiltakspunktene for lungekreft.  

 

Brystkreft 

I henhold til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 

oppfølging av pasienter med brystkreft bør pasienter med brystkreft eller symptomer på 

brystkreft hovedsakelig henvises til et brystdiagnostisk senter (BDS) eller annet senter med 

samme kvalitative innhold. Et BDS skal som følge av utredningen vurdere hvor komplett 

trippeldiagnostikken skal være og har ansvaret for at videre tiltak gjennomføres. Slikt 

brystdiagnostisk senter er etablert ved NLSH Bodø, Seksjon for bryst- og endokrinologisk kirurgi 

og i fremtiden bør det gjøres en funksjonsdeling av denne utredningen til formelle BDS.  
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Kreft i skjoldbruskkjertelen 

Det er for noen år siden opprettet egen spesialitet i bryst- og endokrinkirurgi som også har 

omfattende opplæring i diagnostikk (inkl. UL) og behandling av thyroideacancer. NLSH har 

rekruttert egne spesialister i dette fagfeltet og det må gås opp ny oppgavedeling mellom disse og 

ØNH-legene. Dette bør omtales i kreftplanen. 

 

Tverrfaglige perspektiv 

Sosionomtjenesten bidrar med et viktig supplement for å ivareta de psykososiale faktorer som 

ofte blir sentrale i sammenheng med sykdom og har gjennom sin fagutdanning omfattende 

kompetanse på blant annet kommunikasjon og brukermedvirkning, kunnskap som blant annet kan 

nyttiggjøres i arbeidet med styrke kvaliteten på informasjon, kommunikasjon og involvering av 

pasienter og pårørende, jf. høringsnotatet.     

Det er ofte tilfeldig hvilke pasienter som blir henvist for sosialfaglig bistand og på hvilket 

tidspunkt i sykdomsfasen de blir henvist. Det etterlyses klarere retningslinjer i kreftplanen for 

hvem som skal ha ansvar for å kartlegge de psykososiale belastninger og utfordringer som 

sykdom medfører for pasienter og deres nærmeste familie, og hvem som skal påse at nødvendige 

instanser i pasientens hjemkommune og lokalmiljø bidrar med å tilrettelegge for en best mulig 

ramme for å mestre hverdagen. For å kvalitetssikre det helhetlige arbeidet med kreftpasienter er 

det viktige at det tverrfaglige perspektivet ivaretas ved utarbeidelse av retningslinjer, veiledere og 

standardiserte pasientforløp.  

I høringsnotatet dras pårørende fram som en ressurs som vurderes trukket mer aktivt inn som 

støtte til pasienten.  Nordlandssykehuset støtter involvering av pårørende, men da med sikte på å 

ivareta og støtte de pårørende slik at de greier å stå i den vanskelige situasjonen.  Forskning viser 

at ektefeller og partnere til kreftsyke ofte opplever større psykisk belastning enn pasienten selv.  

Planen bør spesielt i større grad skisserer tiltak eller retningslinjer for hvordan arbeidet rundt barn 

som pårørende skal kvalitetssikres og styrkes.   

 

Ambulante rehabiliteringsteam kan bidra til å sikre et helhetlig og sammenhengende pasient – og 

rehabiliteringsforløp. Ambulant Rehabiliterings Team vil ha en viktig rolle i forhold til 

kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og ved at 

pasienter henvises tidlig i sykdomsforløpet kan ART bidra til at pasienten opplever et helhetlig 

rehabiliteringsforløp.  

  

Det er i plandokumentet ønskelig med en tydeliggjøring av fysioterapeutens rolle og 

fysioterapeutiske tiltak i flere sammenhenger. Det foreligger mye informasjon om den viktige 

rollen fysisk aktivitet har innenfor kreftomsorgen og dette fremkommer ikke i utkastet. 

På same måte som man viser til kostholdsboken, ville det vært naturlig å trekke fram 

Aktivitetshåndboken, som tar for seg rollen fysisk aktivitet har innenfor forebygging av ulike 

kreftformer. Det burde tilstrebes å gi tilbud som pusterommet også på andre sykehus enn UNN. 

Det kan med fordel også opprettes flere trening og aktivitetsgrupper for kreftpasienter på 

kommunalt nivå.  Det bør komme tydeligere frem i plandokumentet at rehabilitering også 

innenfor det palliative fagfeltet er viktig og må styrkes.  

 

I de foreslåtte kompetansesenter for oppfølging av kreftoverlevere bør det også være 

fysioterapeut med onkologisk kompetanse tilknyttet i øremerket stilling da denne faggruppen er 

sentral hva angår oppfølging og behandling av seneffekter, som for eksempel lymfødem og 

fatigue. Kunnskap og kompetanse om seneffekter burde ikke bare legges inn i videreutdanninger 

men også i grunnutdanning. I kapittel 16 Personell og kompetanse kunne med fordel flere 

faggrupper vært nevnt, i tillegg til fysioterapeuter for eksempel også psykologer. Man må ikke 

glemme å sikre og tydliggjøre annen viktig kompetanse, jmf ”Nasjonalt handlingsprogram for 

palliasjon i kreftomsorgen”. 
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Tlf: 

Fax: 

75 53 40 00 

75 53 40 65 

Epost: postmottak@nlsh.no 

 

 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Styret mener arbeidsgruppen har levert et grundig og godt gjennomarbeidet forslag til 

kreftplan som man anbefaler at Helse Nord RHF vedtar som førende for den videre 

kreftomsorgen i regionen. Den endelige planen bør ta hensyn til de innspillene som 

fremkommer i høringsuttalelsen. 

2. Styret mener det er av avgjørende betydning at man snarest mulig får etablert 

strålemaskin nr 2 i Bodø slik det skisseres i planforslaget, dette for å bedre kapasiteten og 

for å kunne yte et mer driftssikkert stråletilbud. 

3. Styret anbefaler at man etablerer tilbud om kurativ stråling innenfor utvalgte kreftformer 

ved Nordlandssykehuset Bodø.  

4. Styret anbefaler at den kirurgiske funksjonsdelingen i Helse Nord opprettholdes uendret. 

Dette er avgjørende for å sikre fagmiljøer som kan gi et kvalitativt godt tilbud ikke bare i 

forhold til kreftomsorg, men også andre deler av det operative behandlingstilbudet. 

5. Styret understreker at gode samarbeidsavtaler og pasientforløp må sikre lik tilgjengelighet 

og kvalitet i utredning og behandling for alle pasienter i regionen. Det er viktig å sikre 

gode forløp også mellom de ulike sykehusene og utarbeiding av regionale pasientforløp 

bør skje i samarbeid mellom de involverte foretakene /fagområder. Det tverrfaglige 

perspektivet og god ivaretakelse av pårørende må sikres. 

 

 

Avstemming: 

 

 

Vedtak: 
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Helse Nord - postmottak

postmottak @ helse-nord.no

Vår saksbehandler øyvind Nordbø vårdato: 14.10.2013
Vår ret.: 406342 Deres ref.:

Medlemsnr

Regional Kreftplan Helse Nord 2014.21: Horingsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har med interesse lest utkast til Regional kreftplan, Helse Nord
2014— 2021 og vil komme med følgende merknader:

Generelt:
Planarbeidet har med bakgrunn i et omfattende mandat søkt å ivareta ambisjoner om å utvikle
kreftomsorgen på en måte som sikrer at Helse Nord yter befolkningen en kreftomsorg tilpasset
dagens situasjon og fremtidige behov. Innenfor de medisinsk faglige områdene synes dette godt
ivaretatt i planutkastet. Endret alderssammensetning i befolkningen vil sammen med teknologisk
utvikling gi store utfordringer i økt antall personer som lever med og etter kreftsykdom, noe som
gir både kapasitets- og kompetanseutfordringer. På samme måte bør det satses ytterligere på
forebygging av senskader og komplikasjoner hos de mange som helbredes av kreftbehandling.
NSF vil imidlertid her rette søkelyst mot enkelte aspekter koblet opp mot sykepleietjenestens
bidrag og rolle for en god kreftomsorg. Dette både fordi det ligger implisitt i NSFs hovedfokus
som profesjonsorganisasjon og fordi vi mener planen bør styrkes på disse områdene.

Samhandling, pasientforløp og organisering (if kap. 7)
God kreftomsorg er et pasientinvolverende teamarbeid og forutsetter godt samarbeid både tverr
faglig og mellom sektorer/nivåer. Stadig kortere liggetid i sykehus gir mer intensive pasientforløp
som krever kompetent oppfølging og løpende dialog mellom alle som bidrar rundt pasient og
pårørende. Planens omtale av koordinator (7.5) og MDT (7.6) fortjener særskilt oppmerksomhet:

- Koordinator (7.5 og 18)
Ener vår vurdering gir planen en god beskrivelse av utfordringsbildene i forhold til de ofte
langvarige og komplekse pasientforløp som mange med kreftsykdom erfarer. God kontinuitet og
koordinering har avgjørende betydning både for behandlingsresultat og pasientopplevd kvalitet)
livskvalitet. NSF mener det er positivt at planen i sitt forslag til etablering av stillinger som
kreftkoordinatorer i alle helseforetak(jf kap. 18), legger til grunn at spesialsykepleiere er egnet til
å ivareta denne viktige rollen slik det også er omtalt i Nasjonal kreftstrategi 2013 — 2017, s 17,
og på s. 67 i planutkastet — oppfølging av barn med kreft). En vellykket implementering av
koordinatorrollen forutsetter en god organisering og integrering internt, samt samspill med de
kommunale koordinatorer og tjenestetilbud. Planforslaget om syv årsverk totalt, uten økning i
planperioden synes imidlertid som en minimumsløsning som raskt bør evalueres/justeres.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Tolibugt. 22 Teleron: 02409 www.nsf.no Faktura adresse:
Postboks 456 Telefaks: 22043240 Bankgiro: 16004966698 sykepleierforbundet@invoicedrop.com
0104 Oslo E-post post@nsf.no Org,nr: N0 960 893 506 MVARegional kreftplan 2014 - 2021, Høringsuttalelser Side 36



- MultidisiDlinære team (MDT) (7.6)
God kreftomsorg forutsetter aktiv pasientmedvirkning og helhetlig tilnærming i alle faser. I planen
vies MDT, med henvisning til ordningen slik den er utviklet i NHS, Storbritannia (fra 2000),
relativt stor oppmerksomhet (obs: lenken det vises til går til arkivert side).
En nøkkelfaktor for suksess for denne type samarbeid, slik de er omtalt og senere evaluert i
NIlS er helhetlig tilnærming til pasientens livssituasjon. Dette forutsetter en reell tverrfaglig
deltakelse, og i NHS (2004) er spesialsykepleiere og andre relevante helsefaggrupper
(ernæringsfysiologer/fysioterapeuter osv) nevnt som nøkkelpersonell (core members) i denne
sammenhen
“The term multidisciplinary team in these standards refers to a team whose members may be
drawn f rom any health profession involved in patient management, not just medical specialties.
The term multi-professional team has been used in some circles, but multidisciplinary team has
the advantage of common usage. The MDT should have at least one core nurse member who
should have successfully completed a programme of study in their specialist area of nursing
practice” NHS, 2004)
På samme måte legges det i NHS opp til en vesentlig sterkere involvering av den enkelte
pasient/pårørende (både som inkludert i og opp mot MDT5 drøfting i den konkrete situasjon) enn
det som kommer til syne i omtalen av MDT i planutkastet her. Det anbefales å tydeliggjøre/
vurdere inkludering av disse aktørene/perspektivene, samt beskrive løsninger på utfordringer
vedr befolkning! geografi, ved videre arbeid og implementering av MDT i Helse Nord.

Kapasitet — behovet for spesialkompetanse (if kap. 16 og 18)
Planutkastet peker flere steder på behovet for spesialkompetanse også hos sykepleiere
(kreft/palliasjon/barn/eldre). NSF er positiv til forslagene om økt kapasitet på videreutdanningene
i kreftsykepleie, utdanningsstillinger for disse studentene og tydelige forventninger til
kompetansesammensetning i de palliative teamene osv. (s. 106). Estimatet over behovet for
kreftsykepleiere i kommunen (ett årsverk pr. 10.000 innbyggere), synes imidlertid for lavt. Dette
ikke minst sett i forhold til særskilte utfordringer nevnt over. At behovene for spesialkompetanse i
kreftsykepleie kun i begrenset grad er synliggjort i kapittel 18 — økonomi, er en svakhet i
planutkastet. Totalt foreslås en regional kapasitetsøkning med 64 stillinger, hvorav 25 er for
legespesialiteter. Totalanslaget for øvrige personellgrupper synes meget lavt, ikke minst sett i lys
det som er vanlige forholdstall mellom legeårsverk og øvrige årsverk i sykehus.

NSF merker seg at det også i dette planutkastet på ett område har vært vanskelig å oppnå
konsensus i forhold til funksjonsfordeling (volum/kvalitet). Sammen med fokus på optimal
behandlingskvalitet, er det viktig å ivareta et helhetlig perspektiv, inkludert tilgjengelighet til
tjenestene, pasientopplevd kvalitet samt ivaretakelse av pasientsikkerhet forankret i gode,
robuste og inkluderende fagmiljø.

Me vennlig hilsen
4
t

an Elisabeth Bugge
Fagsjef
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Fra: Johnsen Pia Marie[Pia.Marie.Johnsen@helse-finnmark.no]
Dato: 12.09.2013 07:58:49
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Regional kreftplan for Helse Nord 2014- 2021'

Viser til horing og har et innspill.

Viser til side 57 der det star at ” Alle sykehus har na kreftsykepleier(e) ansatt og palliative team er etablert 
eller under oppbygging.”
Hammerfest sykehus har ikke palliativt team og det er heller ikke under oppbygging.

Med vennlig hilsen 
Pia Johnsen, kreftsykepleier.

Side 1 av 1

12.09.2013file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/59648.HTML
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Høringsuttalelese fra regionalt fagnettverk for rehabilitering i kreftomsorgen. 

Som fagnettverk er vårt hovedfokus kompetanseheving i rehabilitering til de som jobber på alle nivå i 

kreftomsorgen og dermed rehabiliteringstenkning som en selvfølgelig del av behandlingstilbudet til 

kreftpasientene.                                                                                                                                                      

Vi ser det derfor som meget positivt at rehabilitering har fått et eget kapittel i denne planen. Også at 

det legges stor vekt på pasientforløp, samhandling og koordinering i utviklingen av tilbud til 

kreftpasienter.  

I planen fremmes en brukerorientert kreftomsorg og livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. I 

rehabiliteringsøyemed, så forstår man med dette at det skal være i tråd med pasientens 

målsettinger, og at man i størst mulig grad tar hensyn til helheten, det vil si at rehabilitering fremmer 

det fysiske, psykiske og sosiale aspekter ut fra hver enkelt pasient. Det vil igjen si at rehabilitering er 

en individuelt tilpasset prosess, godt justert etter pasientens behov og mål.  Vi forutsetter at planen 

har dette perspektivet i bakgrunn. 

Så er det veldig oppløftende at planen fremmer samhandling mellom nivåene, samt at veiledning og 

opplæring ut fra sykehus skal ha større fokus. Det er en stor lettelse for pasienten at informasjonen 

og kommunikasjonen går slik at forløpet ikke stopper, og at både generelle og spesielle tiltak blir 

iverksatt. Her kommer også koordinatorfunksjonene inn som et godt tiltak. 

Det er videre særlig bra at man har tatt inn brukernes ønsker om færre helsepersonell å forholde seg 

til, og man forutsetter at dette også tas hensyn til i pasientforløpet.  Koordinatorfunksjonen er viktig 

for å fremme dette. 

Det er fint å fremme tiltak overfor pårørende, og planen nevner såkalt ”pårørendekompetanse” 

Hensikten med dette kan lett misforstås slik som planen fremstiller det. Pårørende må få være 

pårørende og ikke bli ilagt oppgaver som nedsetter dette fokuset. Pårørende har i mange tilfelle alt 

for mange oppgaver, og her må man ikke legge sten til byrden. 

Det er fint at planen har et fyldig kapittel om senvirkninger og at dette skal ilegges større vekt. Både i 

form av økt kompetanse hos helsepersonell og også i pasientens omgivelser. Her kunne man ha vært 

mer spesifikke på tiltak, spesielt der hvor man skriver om informasjon om senvirkninger til pasientens 

miljø.  Hvordan skal informasjonen være, og hvem skal gi den?  

Det er foreslått mange gode tiltak for å bedre tilbudet om rehabilitering, og det er bra. Noen av disse 

tiltakene er allerede etablert, men vår erfaring er at de ikke blir fult ut benyttet. Det er få 

henvisninger både til rehabiliteringsinstitusjoner og ambulante rehabiliteringsteam. Noe mer siste år, 

men kapasiteten er fortsatt ikke utnyttet. Tilbakemeldinger fra pasientene er at det ikke har vært 

snakk om rehabilitering eller oppfølging etter behandlingsperioden og heller ikke ved kontroller. De 

har ofte fått vite om tilbud ved tilfeldigheter og selv tatt initiativ til henvisning. Det blir derfor viktig 

med en tydelig konkretisering i framtidig kreftplan at vurdering av rehabiliteringsbehov og tiltak i 

forhold til det må bli en selvfølgelig del av et hvert pasientforløp. Det må også jobbes med en 
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bevisstgjøring hos alle som jobber med kreftbehandling om at pasienten kan ha behov for 

rehabilitering/ oppfølging, at det blir et tema ved behandling og kontroll.  

 

Regionalt fagnettverk for rehabilitering i kreftomsorg 

v/ Torgunn Andreassen og Tove Hauan Løvli 
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Fra: Elisabeth Horn[Elisabeth.Horn@tjeldsund.kommune.no] 
Dato: 14.10.2013 09:31:25 
Til: RHF-Postmottak 
Tittel: svar på høringsnotat 

 
 
Hei! 
 
Tjeldsund kommune ved kreftsykepleier har gjennomgått høringsnotatet ang. regional kreftplan. 
Denne var veldig bra og utfyllende. 
 
Det eneste vi savner er enda mer konkret informasjonsflyt mellom fastleger- sykehus- 
hjemmesykepleien og UNN. 
 
Kan informasjonsflyten bli bedre mellom disse instansene? Kan være bedre kontakt med fastlege og 
UNN i hvert tilfelle. 
 
Kreftkoordinator får en del telefonhenvendelser, men mest fra sykehus og pårørende, lite fra 
fastleger. Her kunne også dette vært mer nevnt i høringsutkastet. 
 
Fastleger bør også få epikriser fra UNN tidligere, kanskje det bør være frister på dette? 
Ellers synes kreftkoordinator at notatet var svært nyttig og lærerikt. 
 
Mvh 
  
Elisabeth Horn 
Tjeldsund Kommune 
Helse og Omsorgssjef 
Tlf: 76919160/162 

Mobil: 97522073 
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Postadresse: Avdeling: Fag og forskningssenteret Telefon: 07766
UNN HF Besøksadr.: Internett: www.unn.no
9038  TROMSØ Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 4220, Vika, 8608 Mo i Rana E-post: post@unn.no

Org.nr         

  

Helse Nord RHF
Sjøgata 10
8038  Bodø

postmottak@helse-nord.no

Deres ref.: Vår ref.:
2013/3891-8

Saksbehandler/dir.tlf.:
Einar Bugge, 777 55850

Dato:
16.10.2013

Svar på høring - Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021

Høringen ble mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 3.9.13 og ble distribuert 
bredt til aktuelle klinikker/fagmiljø, hvorav mange har uttalt seg i saken. Det stramme 
tidsskjema for høringen gjør at UNN ikke har styrebehandlet høringsuttalelsen.

Saken er av stor betydning for tilbudet de nordnorske kreftpasientene skal få i de nærmeste 
årene. Forekomst av kreftsykdommer øker stadig, og mulighetene innen diagnostikk og 
behandling er i rask utvikling. Det er gjort et meget omfattende og godt arbeid i prosjektet som 
har utarbeidet utkastet til den regionale kreftplanen, og planen gir etter UNNs vurdering totalt 
sett en riktig retning for kreftomsorgen i Nord-Norge de neste årene. I uttalelsene fra 
fagmiljøene i UNN fremkommer det ytterligere forhold som må vurderes grundig i den videre 
prosess med ferdigstilling av planen og endelig styrebehandling på regionalt nivå.

For mer detaljerte innspill til de enkelte punkter i forslaget til regional kreftplan viser vi i 
hovedsak til de uttalelser fra klinikkene og avdelingene i UNN som her vedlegges. Diagnostisk 
klinikk peker på konkrete forhold i tilknytning til bildediagnostikk og patologi som vi ber om at 
hensyntas i den videre prosess med kreftplanen. 

Når det gjelder spørsmålet om hvor i regionen kurativ strålebehandling skal utføres, har man i 
arbeidet med utkastet til kreftplan ikke kunnet komme til enighet. Vedlagte høringsuttalelse fra 
fagmiljøet ved Kreftavdelingen i UNN er meget tydelig i sin konklusjon om at slik behandling 
kun bør foregå ved UNN Tromsø innenfor den tidsrammen kreftplanen opererer. Fagmiljøet har 
etter UNNs syn tunge faglige argumenter til støtte for sin konklusjon, og vi ber om at disse 
grundig vurderes og hensyntas i arbeidet med å ferdigstille kreftplanen Det er helt sentralt at det 
er faglige argumenter og ikke geografiske eller politiske forhold som må ligge til grunn for de 
løsninger man ender opp med i den endelige regionale kreftplanen.

Hjerte- og lungeklinikken har i sin uttalelse vektlagt spørsmålet om eventuell sentralisering av 
kirurgisk behandling av lungekreft til Tromsø. Også dette fagmiljøet vektlegger viktige faglige 
argumenter, først og fremst at de er bekymret for hvorvidt det i fremtiden vil være mulig å 
opprettholde et stabilt fagmiljø i Bodø for denne funksjonen. Også i dette spørsmålet ber vi om 
at den løsningen man lander på regionalt utelukkende baseres på faglige argumenter, og at man
har som overordnet føring at planen skal sikre stabile fagmiljø for den behandling som skal 
utføres. Det må også i den videre prosess tas inn vurderinger av konsekvenser av eventuell 
foreliggende litteratur om sammenheng mellom volum og kvalitet for denne type behandling, og 
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om det med et samlet årlig volum på ca. 80 inngrep er faglig riktig å fordele aktiviteten på to 
institusjoner. 

Utover det som fremkommer av de høringssvar som er vedlagt, vil UNN også påpeke 
viktigheten av at man i planen legger føringer som sikrer at lokalsykehusene i regionen har 
tilstrekkelig midler og faglige ressurser til å drive så vel gode palliative team, som den øvrige 
kreftbehandling som skal foregå der. Hva som skal til for å drive denne aktiviteten med 
tilstrekkelig kvalitet kan med fordel spesifiseres i planen.  

Med ovenstående utdypinger oversendes mottatte innspill fra følgende fagmiljøer: 

 Diagnostisk klinikk 
 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken ved kreftavdelingen og fagnettverk for kliniske 

ernæringsfysiologer
 Hjerte- og lungeklinikken 

Vi ber om at alle innspillene tas med i det videre arbeidet med regional kreftplan.

Med vennlig hilsen

Einar Bugge
Fag- og forskningssjef

Vedlegg
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UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett:

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromsø

Innspill fra fagmiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 
høring ”Regional kreftplan i Helse Nord 2014-2021" 

DIAGNOSTISK KLINIKK UNN HF

Generelle kommentarer
Arbeidsgruppen har gjort et omfattende arbeid og levert forslag til regional kreftplan som gir en 
god retning for arbeidet videre i regionen og oppfølging av den nasjonale kreftstrategien.

Diagnostisk klinikk, UNN har hatt representant fra Klinisk patologi i arbeidsgruppen.
Røntgenavdelingen ved UNN er blitt invitert til å komme med innspill underveis i arbeidet av 
radiolog som var medlem i arbeidsgruppen.

Videre har Rune Sundset, nukleærmedisin, levert skriftlig bidrag innen nukleærmedisin og PET 
til arbeidsgruppen og det bør komme fram i oversikten over fagpersoner som har bidratt.

Nasjonal kreftstrategi: Sammen - mot kreft gjelder fra 2013 til 2017, den regionale planen har 
lagt opp til en planperiode på åtte år og det er for lang tid.

Diagnostisk klinikk har sendt forslaget til plan ut til alle avdelingslederteamene og legene i 
klinikken. Vi har mottatt innspill fra nukleærmedisin, Røntgenavdelingen og fra Klinisk patologi.

Oppfølging av piloten med Diagnostisk senter/enhet må tas inn i rapporten. 
Det samme gjelder endringene knyttet til 48 timers lovnaden meldt fra den påtroppende 
regjeringen.

1. Ordliste/forkortelse

PET 
Forkortelsen er ikke riktig - det skal være Positron og ikke Posisjons.
Definisjonen er ikke riktig da teknikken ikke utelukkende baserer seg på merkede 
sukkermolekyler. 
Foreslår definisjon fra Norsk Helseinformatikk 
(http://nhi.no/foreldre-barn/barn/sykdommer/pet13367.html):

Positron emisjons tomografi (PET eller PET-scan) er en diagnostisk undersøkelse som gjør det 
mulig å fremstille fysiologiske bilder, det vil si bilder som viser aktivitet i celler og vev gjennom 
påvisning av positroner. Positroner er ørsmå partikler som sendes ut av radioaktive stoffer som 
er tilført pasienten. PET er med andre ord en nukleærmedisinsk undersøkelsesmetode for 
kvalitativ og kvantitativ påvisning av vevsopptak av positronutskillende (emitterende) radioaktive 
preparat. Bildene man får med denne teknikken brukes til å granske en rekke sykdommer.

Kap 7 Samhandling, pasientforløp og organisering

7.4 Pasientforløp 
Fristen for å ha etablert alle pakkeforløpene innen 1.juli 2014 kan bli for kort frist. Vi er i gang 
med PET/CT og bruker erfaringene fra arbeidet med lungepakkeforløpet og reviderer dette som 
så skal kunne brukes som ”mal” for andre behandlingsforløp. Skal vi kunne involvere 
brukere/pasienter, fagfolk på tvers av foretakene, primærhelsetjenestene i arbeidet krever det 
noe mer tid enn det som er skissert i kreftplanen.
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7.6 Multidisiplinære team – beslutningsmøter (MDT)
1. Under tiltak bør det i tillegg til økonomiske ressurser også avklares hvor mye personell 

ressurser som er nødvendig for å ivareta MDT- oppgavene. For Diagnostisk klinikk vil dette 
omfatte radiologer, patologer og merkantilt personell.

2. Det er viktig å få på plass gode telemedisinske løsninger på patologiavdelingene ved UNN 
og NLSH.

Kap 8 Diagnostikk og utredning 
Vi foreslår følgende endringer i kapittel 8.1, 8.2, 8.2.1 og 8.2.2 Ny tekst i kursiv:

8.1 Bildediagnostikk 
Bildediagnostikken står sentralt i primærutredning og oppfølging ved de fleste kreftformer. 
Bildediagnostikk innehar to medisinske hovedspesialiteter; radiologi og nukleærmedisin.
Bildediagnostikken er ofte nødvendig for å stille kreftdiagnosen, for å fastsette sykdommens 
utbredelse, for å planlegge behandlingen, for å evaluere respons av behandling og for 
etterkontroll. Vurdering av bildediagnostikk ved kreftsykdom krever ofte betydelig 
bildediagnostisk erfaring.

Status 
Ingen kommentarer til første avsnitt.

Helse Nord har en desentralisert struktur innen radiologi med tilgang på de fleste radiologiske 
modaliteter ved tolv sykehus. Dette inkluderer nå også MR. Svalbard har kun ultralyd og 
konvensjonelt røntgenutstyr. Brystdiagnostiske sentre og private radiologiske institutt er 
lokalisert i Tromsø og Bodø. Nukleærmedisinsk bildediagnostikk utføres kun ved sykehusene i 
Bodø og Tromsø.

Ingen kommentarer til tredje og fjerde avsnitt.

Utfordringer 
Det er ulik utnyttelsesgrad av modalitetene i sykehusene, og vi er enig i at det er behov for en 
forebedring. I tillegg til alle de nevnte utfordringene så bør 48 timers kravet beskrives mht 
radiologi.

Tiltak 
I tillegg til de nevnte tiltakene så bør det også vurderes felles vaktordninger på tvers av 
foretakene i regionen.

8.2 PET-CT (positronemisjonstomografi) og nukleærmedisin 
For å følge opp rapporten for nasjonal kreftstrategi hvor anbefalingen er et fullverdig PET-senter 
i hver helseregion ønsker vi at teksten skal endres. En må også skille mellom isotopproduksjon 
og radiofarmaka.

Vi foreslår at teksten endres til:

Det planlegges et PET-senter ved UNN Tromsø som skal inkludere radiofarmakaproduksjon for 
PET, PET skannere og tradisjonell nukleærmedisin. Senteret etableres i umiddelbar nærhet av 
universitetet for å styrke forskningspotensialet samt legge til rette for utvikling av nye 
radiofarmaka. Det vil skje en betydelig utvikling av radiofarmaka i årene som kommer. Det vil på 
sikt være naturlig å plassere en PET-CT ved NLSH Bodø, med radiofarmakaproduksjon fra 
UNN Tromsø.
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8.2.1 Nukleærmedisin 

Status 
Første avsnitt har vi ingen kommentarer til. 
I andre avsnitt ønsker vi at ordet billig blir tatt ut:
”Innføring av PET vil i liten grad påvirke omfanget av konvensjonell nukleærmedisin. Det er ikke 
kostnadseffektivt å erstatte konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser med PET-
undersøkelser uten at disse har en vesentlig høyere diagnostisk treffsikkerhet og at 
undersøkelsesresultatet kan ha en avgjørende konsekvens for pasientens forløp.” 

I tredje avsnitt ser det ut som at siste setning mangler ord. Vi foreslår følgende:
”Mange av disse nye radioaktive behandlingsmolekyler kan kombineres til både diagnostikk og 
terapi.”

8.2.2 PET
Forslag til revidert tekst i kursiv:

Status 
PET er en nukleærmedisinsk bildediagnostisk metode som benyttes innen mange medisinske 
områder. Innen kreftdiagnostikk brukes PET for å påvise svulster, vurdere spredning, påvise 
residiv, planlegge strålefelter, evaluere terapirespons samt ved etterkontroll. En PET-
undersøkelse er en helkroppsundersøkelse som visualiserer molekylære prosesser i kroppen 
ved bruk av radioaktivt merkede molekyler, som eksempel radioaktivt fluor (18F) koblet til 
druesukker (Fluorodeoxsyglucose -FDG eller 18F-FDG). Kreftceller har høy omsetning av 
druesukker og vil derfor ha ekstra stort opptak av FDG. Andre bildediagnostiske metoder som 
MR, CT og ultralyd gir primært informasjon om strukturelle eller anatomiske endringer, mens 
metabolske prosesser kan avbildes med PET. Dagens PET-skannere er koplet til en CT-modul 
slik at man får en god anatomisk avbildning i tillegg til de metabolske og fysiologiske prosesser. 

Andre avsnitt er greit.

Siden november 2012 har det vært regulær drift av PETCT skanner i Tromsø. Det 
gjennomføres nå undersøkelser tre dager per måned. Hver gang undersøkes om lag 6-8 
pasienter. I 2012 ble det utført 234 PET undersøkelse ved UNN av pasienter fra hele Helse 
Nord. Bruken av PET vil øke med bedre tilgang på radiofarmaka og ved innføring av nye 
radiofarmaka. Vurdert i forhold til Helse Vest (1287 PET undersøkelser i 2012), burde Helse 
Nord ha utført om lag 650 PET i 2012. Statens strålevern tillater kun 400 PET undersøkelser 
per år ved dagens ordning ved UNN. 

En PET-CT har kapasitet til ca. 1 500 undersøkelser per år. For å ta høyde for de høyeste 
anslagene vil det være riktig å planlegge for en kapasitet tilsvarende 2 PET-CT skannere for 
2020. En PET-CT skanner nummer to vil øke effektiviteten betraktelig og være 
isotopbesparende. Personalressurser kan benyttes mer effektivt ved to skannere. Et PET-senter 
med to scannere vil være mer robust ved driftsstans. 

For å nyttegjøre seg potensialet i teknologien er det nødvendig med produksjon av isotoper og 
radiofarmaka lokalt. Dette krever etablering av syklotron(produksjon av isotoper) med fasiliteter 
for radiofarmakaproduksjon. Det er planlagt å bygge et frittstående PET-senter ved UNN 
Tromsø. PET-delen av bygget vil kunne romme to PET-skannere, der dagens eksisterende 
skanner vil ta en plass. Byggets utforming vil også kunne innpasse en skanner nummer 3 
(PET/MR).

Regional kreftplan 2014 - 2021, Høringsuttalelser Side 46



     UNN-Ephorte sak 2013/3891                   Innspill fra UNN HF til ”Regional kreftplan 2014-21”  

                               

UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett:

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromsø

4

Vi foreslår at følgende tillegg tas inn under utfordringer og tiltak:

Utfordringer 
 Kapasiteten på antall PET-undersøkelser er begrenset til 400 per år. Kunnskapssenteret 

har beregnet at det for 2020 vil være et behov mellom 2000 og 2500 PET undersøkelser 
i helseregion Nord.

 Det er kun den langlivede 18F-isotop (benyttes ved for eksempel 18F-FDG) som Helse 
Nord kan nyttegjøre seg av ved dagens PET løsning. Pasientgrupper som trenger andre 
kortlivede radiofarmaka har ikke noe tilbud i vår helseregion og må sendes til annet 
PET-senter.

 UNN Tromsø utfører i dag kurativ strålebehandling til 600 pasienter per år. Mange av 
disse trenger PET til planlegging av strålefelt. Det er helt avgjørende at disse pasienter 
får utført PET ved samme sykehus som de skal strålebehandles. Av kapasitetsårsaker
har kun et fåtall av disse tilbud om PET i dag.

 Et PET-senter krever spesifisert personell for å betjene radiofarmakaproduksjon. Det er 
viktig at slikt personell tilsettes tidlig i planlegging av PET-senteret. Dette gjelder spesielt 
personell som fysiker, radiokjemiker, farmasøyt og ingeniør.  

Tiltak 
 I nasjonal kreftstrategi står de at man skal ”Sikre tilstrekkelig kapasitet innen patologi, 

billeddiagnostikk (CT, MR, PET-CT) og endoskopi gjennom rekruttering, riktig 
bemanning og oppgavefordeling, styrklet spesialkompetanse, nødvendige lokaler og 
oppdatert utstyr.” For å imøtekomme det raskt voksende PET behovet er det nødvendig 
at det bygges et PET-senter i vår helseregion så snart som mulig.

 Sikre rekruttering av farmasøyter, radiokjemikere, fysikere og ingeniører. 

 Styrke bemanningen av nukleærmedisinere, radiologer, bioingeniører og radiografer 
med erfaring innen PET diagnostikk

 Etablere gode samarbeidsforhold med stråleterapi for å optimalisere bruk av PET til 
planlegging av stråleterapi. 

 Etablere en PET-CT-skanner i Bodø

8.3 Patologi
1. I innledningen står det at på landsbasis har antall vevsprøver økt med 3-4 % årlig de siste 

30 år. Her bør det i tillegg presiseres at hver enkelt vevsprøve blitt betydelig mer 
arbeidskrevende. Det tas flere blokker, snittes flere snitt og gjøres flere analyser på hver 
prøve. De siste 30 årene har antall blokker økt med ca 20 % og antall snitt økt med ca 50 % 
pr remisse (tall fra DNP).

2. Kreftbehandling baserer seg i økende grad på den enkelte svulsts utrykk av ulike proteiner 
som kan si noe om pasientens respons på spesifikk behandling, såkalte ”prediktive 
markører”.  Andre proteiner, ”prognostiske markører”, gir stadig større mulighet til å forutse 
prognose, slik at pasienter kan tildeles mest mulig hensiktsmessige oppfølgingsregimer i 
hvert enkelt tilfelle. 
Denne utviklingen vil bare fortsette, og medfører større utfordringer mht ressursbehov og 
økt behov for kompetanse.
Under tiltak bør derfor styrking av bemanning (både patologer, bioingeniører og merkantilt 
personell), kompetanseutvikling og subspesialisering tas med som egne punkt. 

3. Patologforeningens retningslinjer angir at 80 % av vevsprøver uten spesialundersøkelser 
eller etterfiksering skal være besvart innen tre dager. Dette virker for oss svært ambisiøst. Vi
har kontinuerlig fokus på å tilstrebe kortest mulig svartid, men med dagens bemanning, 
areal og utstyr er det ikke mulig å oppnå dette målet. Under tiltak bør også her en styrking 
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av bemanning være med. I tillegg bør satsning på mer automatisering, investering i utstyr, 
større og bedre tilpasset areal komme med som egne punkt.

4. Under status bør det tas med at ved UNN er gjennomsnittlig svartid på biopsier ca 11 dager, 
cytologiske prøver ca 18 dager.

5. Det bør være en kort beskrivelse/definisjon av digital patologi. 

Kap 9 Behandling og oppfølging

9.6 Partikkelterapisenter, konsekvenser for Helse Nords kreftplan (ønskes endret til)

Protonbehandling er et nytt alternativ/supplement til tradisjonell ekstern stråleterapi med 
fotoner. I Norge forventes det oppstart av bygging av flere regionale protonanlegg i løpet av den 
neste 5 års perioden. Det er sannsynlig at opptil 10-15 % av kreftpasientene som mottar 
stråleterapi vil ha signifikant bedret prognose med protonbehandling. Forslaget fra en 
arbeidsgruppe nedsatt av HOD er at alle landets 4 universitetssykehus skal planlegge sine 
egne pasienter, mens selve behandlingen skal forgå regionalt ved regionale protonterapi anlegg 
eller sentralt dersom man i tillegg til regionale protonanlegg også bygger ut et nasjonalt anlegg 
for både karbon og proton terapi. Om det velges å investere i ett nasjonalt senter for både 
proton og karbon terapi, vil man få klarhet i ila de nærmeste par årene.. Det valgte alternativ per 
2013, er å bygge enheter for protonstrålebehandling i hver region. Dette vil kreve et robust miljø 
med kompetanse innen protonbehandling (både fysiker, stråleonkolog og stråleterapeut, minst 
to av hver faggruppe) ved alle landets universitetssykehus. 

Planleggingen vil skje lokalt og vil kreve ekstra ressurser (mer komplisert behandling), i mange 
tilfeller vil man lage både en konvensjonell og en protonplan for å kunne høste erfaring/kunne 
velge).

Betydning for behandlingskapasitet: Man forventer at en mindre andel (opptil 10-15 %) av 
pasientene på sikt vil være aktuelle for protonbehandling. Dette vil frigjøre maskinkapasitet ved 
UNN, som midlertidig kan ta høyde for den forventede fremtidige økte etterspørsel etter 
strålebehandling. Opptrapping av protonbehandling vil måtte skje gradvis og forventes å føre til 
en midlertidig utflating i behovet for konvensjonell strålebehandling. 

Utfordringer 
Punkt 2 foreslås endret til:
Tiden frem til oppstart av et tilbud om protonstråleterapi må benyttes til kompetanseoppbygging 
både nasjonalt og regionalt (internasjonale kurs, hospitering og forskningssamarbeid). 

Kap 15 Ulike tumorgrupper

1. Kapittelet sier svært lite om patologiens rolle i diagnostikken. Betydningen av ulike 
diagnostiske metoder varierer fra organsystem til organsystem.  Under hver tumorgruppe 
bør det stå noe om hvordan patologidiagnostikken bidrar.  
Under utfordringer og tiltak bør behovet for subspesialisering og bedre bemanning som 
følge av kvalitetshensyn komme med som egne punkt. 

2. Flere steder er det er angitt at primærdiagnostikk skjer ved alle sykehus i landsdelen. Vi 
mener beskrivelsen blir unyansert og teksten bør derfor omformuleres. 
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Kap 16 Personell og kompetanse

1. I kap 16.1 (legespesialister) bør det også inkludere informasjon om patologi og behovet for 
patologer. 

2. Det står ingenting om behov for bioingeniører innen patologi. Det bør tas med som eget 
punkt. Rekruttering til bioingeniøryrket er allerede en utfordring og vil bare øke i årene 
fremover.   

3. Det bør nevnes at ved Klinisk patologi ved UNN som del av et universitetssykehus, i tillegg 
til forskning og undervisning, er pålagt en rekke spesialfunksjoner innen diagnostikk som 
medfører betydelig merarbeid.

Kap 17 Forskning

Status
Ønsker følgende tillegg til teksten: 
Helse Nord har investert i preklinisk dyre-PET skanner som er etablert ved UiT som en 
kjernefasilitet og UiT har nylig bevilget penger til preklinisk strålemaskin som skal inngå i 
kjernefasiliteten for å styrke den regionale basale kreftforskningen. PET-senteret vil bli realisert i 
kreftplanes periode og med sin nærhet til forsøksdyravdelingen vil senteret ha stor betydning 
basal- translasjonell- og klinisk kreftforskning.

Tiltak 
Ønsker følgende tillegg til teksten:
Den prekliniske kjernefasiliteten med PET og strålemaskin må gjøres lett tilgjengelig for 
kreftforskere i hele regionen og styrke sin servicefunksjon til brukerne slik at terskelen for å 
benytte seg av denne teknologien blir minst mulig. 

14.10.13
Gry Andersen 
Klinikksjef 
Diagnostisk klinikk UNN HF
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KIRURGI, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN UNN HF -  Kreftavdelingen
Utkastet til ”Regional Kreftplan 2014-2021” er et svært godt og gjennomarbeidet dokument som 

belyser utfordringer i kreftomsorgen fra mange sider. Fagfeltet onkologi har til nå vært en 

spesialitet i Norge, mens det i svært mange land er egne spesialister i strålebehandling, 

medikamentell kreftbehandling og palliativ medisin. Dette preger dagens kreftbehandling i 

Norge, hvor vi ser at spesialkunnskap innen de ulike fagfelt er påkrevd. 

Utfordringen framover er å sikre robuste fagmiljø i de etablerte kreftavdelingene, men også sikre 

kvaliteten på kreftbehandlingen som foregår på lokalsykehus og sykestuer. Forslag om 

ambulering av onkolog til alle lokalsykehus, samt økt bruk av telematikk er gode tiltak. På 

alle lokalsykehus og sykestuer er det dedikerte kreftsykepleiere som gjør en fantastisk innsats 

for kreftpasientene i landsdelen. De bør sikres mer legestøtte. Vi deltar gjerne og gleder oss 

over at det er avsatt 2+1 stilling til dette i planen. 

Vedr. fagfolk i onkologi er tilgangen på onkologer god, mens det å sikre kontinuitet av 

kreftsykepleiere i sengepost er en utfordring. Dette er en utfordring for alle spesialavdelinger, 

og ulike tiltak bør prøves ut.  

Vedr. medikamentell kreftbehandling har et elektronisk system for rekvirering, tilberedning 

og administrering av kjemoterapi vært etterspurt i mange år. Helse-Nord er eneste foretak 

uten et slikt system. Store kostnader for medikamentell kreftbehandling tas det i dag ikke 

høyde for i avdelingenes budsjetter. Et system som sikrer nord-norske pasienter riktig 

medikamentell kreftbehandling uavhengig av avdelingens økonomiske rammer er en god plan. 

Innen stråleterapi er fagfeltet etter hvert blitt så komplekst at vi må ha egne ”stråleonkologer”. 

Ambisjonene og forventingene om hva vi ønsker å få til ligger langt utenfor dagens

budsjettrammer. En utfordring er å sørge for en god utdanning av medisinske fysikere som blir 

i landsdelen. I utkastet til regional kreftplan har man ikke klart å bli enige om kurativ 

strålebehandling kun skal gis i Tromsø eller om at det skal åpnes opp for kurativ 

strålebehandling også i Bodø. Pga. begrenset pasientgrunnlag og fagets økende krav til 

spesialkompetanse mener vi kurativ behandling kun skal gis ved UNN. Vårt syn på dette 

området har vi valgt å utdype - se både generelle og mer utdypende kommentarer under.

Fagområdet palliasjon er det en glede å se at stadig flere sykehus i landsdelen får palliative 

team. Dette må på plass ved alle sykehus i Nord-Norge. Palliative team er et viktig bindeledd 

mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Sammen med kommunalt ansatte 

kreftsykepleiere muliggjør dette at kreftpasienten kan bruke sin tid hjemme. I tillegg til at det er 

satt av egne kreftsykepleiere i teamene, bør det også være angitt hvor stor andel av en 

legestilling som skal være avsatt til arbeid i teamet. 

Foreløpig er kunnskapen om palliasjon svært ulik i forskjellige kommuner, og spesielt er 

legekompetansen varierende. For å sikre dette kunne man tenke seg at dedikerte fastleger 

knyttes opp mot palliative team, evt. at kommunen betaler del av lønnen til sykehusansatt 

spesialist. Kompetansesenteret for lindrende behandling ”Lindring i Nord” har siden 2000 

drevet utstrakt undervisning om palliasjon i landsdelen. Vi arrangerte i august den første 

samling med team fra hele landsdelen og dette vil bli fulgt opp framover med et felles 

undervisningsopplegg. 

11.10.13, Vennlig hilsen, Tone Nordøy, Avdelingsleder og avdelingsoverlege ved Kreftavdeling
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Her følger generelle og utdypende kommentarer vedr. strålebehandling, inkludert 

bemanning og økonomi. 

DEL1: GENERELLE KOMMENTARER 

Vedr. 9.4 og 9.5: Dagens stråleterapitilbud og fremtidig organisering

For å sikre befolkningen i Nord Norge den beste strålebehandlingen bør kurativ 

strålebehandling i Helse-Nord kun gis ved UNN. Dette for å sikre et robust fagmiljø, samt 

ha et tilstrekkelig pasientgrunnlag. Punktene under utdyper vårt syn.

1. Robust fagmiljø: For å kunne sikre et kvalitativ høyverdig behandlingstilbud kreves det et 

robust fagmiljø bestående av minst tre legespesialister, i tillegg til fysikere og 

stråleterapeuter. Vi må unngå å basere tilbudet på enkeltspesialister. Moderne 

strålebehandling er så spesialisert at generelle onkologer ikke kan forventes å inneha den 

nødvendige kompetansen som kreves. Betegnelsen ”stråleonkolog” brukes for å 

tydeliggjøre at onkologene som skal ivareta disse oppgavene må ha kontinuerlig arbeid, 

opplæring og videreutdannelse i dette fagområdet.  Stråleterapi er et fagfelt i rivende 

utvikling og kompetanse må sikres. Den største utfordring i tiden framover er nettopp å 

sikre kompetente fagfolk som fysikere, stråleterapeuter og stråleleger i regionen.

2. Pasientgrunnlag: Slik som i kirurgifaget (se side 44) krever kvalitet tilstrekkelig 

kvantitet, dvs. et stort nok pasientgrunnlag. Vi er landets minste regionale strålesenter. En 

opptrapping i Bodø med tilbud om kurativ strålebehandling for pasienter med de hyppigst 

forekommende kreftformene som bryst- og prostatakreft, vil bety en reduksjon av pasient-

grunnlaget i Tromsø tilsvarende 0.7-0.9 strålemaskin. Med dagens krav til kostnads-

effektivitet betyr dette en reel nedbygging av stråletilbudet i Tromsø. Innen kurativ 

strålebehandling anser vi det derfor som meget uheldig å splitte pasientpopulasjonen 

mellom UNN og Nordlandssykehuset da størrelsen på stråleterapiseksjonen ved UNN i dag 

er på grensen av det som trengs for å kunne etterkomme sine funksjoner som regionalt 

senter.

3. Regionalt senter: Stråleterapi er et felt i rivende utvikling. Det er viktig å sikre at UNN også 

i fremtiden kan ivareta sin rolle som regionalt senter for stråleterapi. I tillegg til å drive 

pasientbehandling betyr dette å sikre tilgang til / videreutdanning av høyt spesialiserte 

fagfolk som stråleleger, medisinske fysikere og stråleterapeuter, å følge med på nyvinninger 

internasjonalt og implementere disse fortløpende, samt drive egen fagutvikling og forskning.  

Nedbygging pga redusert pasienttilgang vil svekke dette.

4. Kvalitet i behandlingen og geografisk nærhet: For pasienter som mottar stråleterapi med 

kurativt siktemål er erfaringsmessig det viktigste høy kvalitet på behandlingen. 

Geografisk nærhet til behandlingssenteret er av underordnet betydning. Ved etablering av 

kurativ strålebehandling i Bodø vil 25 % av NLSHs pasienter kunne bo hjemme under 

behandlingen (60 000 av 240 000 inb.). 
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5. Tilstrekkelig strålekapasitet: I Helse Nord eksisterer det i dag ikke reell ventetid, dette til 

tross for at vi ved UNN de siste 2 årene kun har hatt 3 maskiner tilgjengelig pga 

oppgradering av maskinparken. Manglende maskinkapasitet er ikke årsak til at «kun» 40 % 

av kreftpasientene får strålebehandling i sitt sykdomsforløp. UNN ligger med 40 % på linje 

med resten av landet, se forøvrig kommentarer i del 2. Tross økende forekomst av kreft og 

noe underdekning i behov for palliativ strålebehandling er det usikkert om / tvilsomt at 

maskinbehovet vil øke i perioden fram til 2021. I 2006 mottok i alt 890 pasienter 

strålebehandling ved UNN, mens dette hadde steget til 911 pasienter i 2012. Oppstart av 

kurativ strålebehandling i Bodø er ikke nødvendig av kapasitetshensyn.

6. Kostnadseffektivitet: Ved behov for økt maskinkapasitet kan dette enklest og mest 

kostnadseffektivt etterkommes ved å bemanne opp eksisterende maskiner ved UNN 

Tromsø fra 3,2 til 4 maskiner i full drift. Etter vår mening bør bemanningen ved NLSH Bodø 

trappes gradvis opp i løpet av planperioden, i tråd med det reelle behovet. Om 

maskinkapasiteten likevel på sikt viser seg å være for lav, vil det raskeste og mest 

kostnadseffektive tiltaket være å forlenge åpningstiden av strålemaskinene / opprette et 

kveldsskift slik som ved alle de andre store stråleavdelingene i landet. Dette kan lett 

tilpasses behovet og krever ikke investering i nytt utstyr.

7. Regional kreftplan gjelder perioden 2014-2021, mens stråleterapidelen fokuserer primært 

på dagens og fremtidig organisering.  Stråleterapi er et felt i rivende utvikling,  hvor det er 

vanskelig å forutse hva faget vil kreve av personell og utstyr så langt fram i tid. Særlig 

også etablering av protonterapi og dens innvirkning på resten av faget er det i dag umulig å 

uttale seg om.

Vedr. 9.6: Partikkelterapisenter

1. Etablering av protonbehandling i Norge vil kreve betydelige tilleggsressurser. Dette 

gjelder enten planleggingen og oppfølgingen skal skje i landsdelen mens selve behandling 

gjennomføres på et senter i Sør-Norge, eller om hele behandlingen gjennomføres i Nord-

Norge. 

2. De store personellressurser som kreves til dette er det ikke tatt hensyn til i kapittel 18, og 

bør etter vår mening komme utenom regional kreftplan. 

3. Personell som trengs til kompetanseoppbygging innenfor protonterapi i påvente av et 

nasjonalt senter eller flere regionale sentre bør økes snarest mulig, og bør således med i 

regional kreftplan (i kapitel 18).
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Vedr. 16 +18: Personell, kompetanse og økonomi

Personellbehovet ved stråleterapienheten i UNN og i Bodø er helt avhengig av:

a) Hvilken organisasjonsmodell som velges, dvs. om kurativ strålebehandling skal gis i Bodø 

eller ikke, påvirker behov for personell. Generelt krever to mindre avdelinger som begge 

tilbyr kurativ strålebehandling større bufferkapasitet.

b) Hva som skjer videre når det gjelder protonterapi. 

1. Tallene i tabell 10 s. 110 vedrørende «stråleonkologer», medisinske fysikere og 

stråleterapeuter representerer behovet «nå og i nær framtid». Disse tar ikke høyde for økt 

behov fram til 2021. Mer avansert stråleplanlegging krever flere «stråleonkologer», 

stråleterapeuter og medisinske fysikere tilsvarende det som er nevnt i kap 9.4. I tillegg må 

det tas høyde for at kompetansebygging innen partikkelterapi må startes opp. Vi forslår at 2 

stillinger som foreslås til stråleonkolog økes til 4, tilsvarende bør gjøres for fysikere og 

stråleterapeuter. 

2. Etablering av et eget protonsenter i Helse Nord vil være meget personellkrevende, 

Personellmidler til det bør komme utenom dette forlaget til Regional kreftplan.

DEL 2: UTDYPENDE KOMMENTARER

Vedr. 9.4: Dagens stråleterapitilbud

I Nord-Norge og i landet for øvrig, får i dag ca. 40 % av kreftpasientene strålebehandling i sitt 

sykdomsforløp. WHO og fagmiljøet har anslått behov for behandlingsserier til å være 54 % av 

nye krefttilfeller (24). Dette indikerer at vi har et underforbruk av lindrende strålebehandling. 

Kommentar

Grunn til mulig underforbruk er ikke manglende maskinkapasitet. 

 Vi ligger med 40 % på nivå med resten av landet.

 Vi har per i dag ikke ventetid (til tross for at UNN pga oppgradering av maskinparken de 
siste 2 årene kun har hatt 3 maskiner tilgjengelig). Dermed er ikke manglende 
maskinkapasitet årsak til et nivå på 40 %, se tabell nedenfor. 
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Tabell som viser antall nye strålepasienter pr nye krefttilfeller (insidens) 
fordelt på pasientenes hjemfylker. Alle tre fylker ligger over 
landsgjennomsnittet, og Finnmark kommer best ut i 2011. Økt 
ambulering og telematikk vil promotere betydningen av lindrende 
strålebehandling og øke etterspørselen.

Styret ved Helse Nord RHF har bevilget midler til ytterligere én strålemaskin i Bodø.

Kommentar

Det er styret i Nordlandssykehuset som har bevilget midler, uavhengig av arbeidet med regional 
kreftplan.

Kreftavdelingen ved UNN Tromsø er regionalt senter for stråleterapi.

Kommentar

Det er viktig å sikre at UNN kan ivareta sin rolle som regionalt senter for stråleterapi. 
Forutsetninger for dette er et robust fagmiljø. Dette innebærer meget viktige funksjoner som 
blant annet:

 å sikre tilgang til / videreutdanning av høyspesialiserte fagfolk (stråleleger, medisinske 
fysikere og stråleterapeuter),

 å følge med i kommende nyvinninger internasjonalt samt implementere dette fortløpende,

 å sikre fagutvikling og egen forskning

Vedr. 9.5: Fremtidig organisering av stråleterapitilbudet

Det er flere faktorer som vil påvirke behovet for ekstern stråleterapi.

Ventetider er i dag (2013) innenfor det akseptable, og maskinkapasiteten i Helse Nord er noe 

under det estimerte behovet (tabell 4). Det forventes en viss økning i behov for maskinkapasitet, 

mens de nyere behandlingsteknikkene (IMRT/VMAT, stereotaksi og gating) krever primært økte 

personellressurser. Det må planlegges en økning i kapasitet i tråd med dette.
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Kommentar

Tross økende forekomst av kreft og muligens noe underdekning i behov for palliativ (lindrende) 
strålebehandling er det usikker om / tvilsomt at maskinbehovet vil øke på sikt. 

 I perioden 2008 til i dag har vi hatt ett relativt stabilt pasient tall (i 2006 mottok i alt 890 
pasienter strålebehandling ved UNN, mens dette hadde steget til 911 pasienter i 2012).

 Indikasjoner for hvilke pasientgrupper som tilbys stråleterapi, samt type stråleterapi vil 

endres. Vi vet for eksempel at for en stor pasientgruppe som brystkreft går utviklingen i 

retning av hypofraksjonering, dvs. antall strålebehandlinger reduseres fra 25 til 16-17. Dette 

betyr nesten 2 uker kortere behandlingstid, noe som vil redusere behovet for større 

maskinkapasitet.  Det samme kan på sikt gjelde pasienter med prostatakreft.   

 Implementering av stereotaktisk stråleterapi kan for utvalgte pasientgrupper(både kurative 

og palliative) medføre betydelig færre antall strålebehandlinger. Hos pasienter med små 

lungesvulster 3 behandlinger i stedet for 35, hos pasienter med behov for lindrende 

behandling 1 behandling i stedet for 10).

 Innføring av protonbehandling som alternativ og/eller supplement til elektron-/ 

fotonbestråling kan på lang sikt gjelde opptil 10-15 % av kreftpasientene. Protonterapi 

forventes ikke å være på plass for større pasientgrupper før tidligst om (5-)10 år. 

 Implementering av brachyterapi til nye pasientgrupper som f.eks. pasienter med kreft i 

spiserør, øre-nese-hals-området og prostata, vil bety færre behandlinger, men økt 

ressursbruk i forbindelse med planleggingen.

Etter vår mening er det ikke manglende maskinkapasitet som blir fremtidens største utfordring, 
men et økende behov for onkologer og fysikere med spesialkompetanse innen stråleterapi. 
Dette skyldes mer avansert planlegging av stråleterapi og en rask teknologisk utvikling innenfor 
faget. 

Tabell 4 s. 50

Kommentar

År 2010 (faktisk) 2012 (faktisk) År 2015* År 2020**
Insidens 2 602 Ikke klar 2 872 3 171
Behandlingsserier 1 474 1 445 1637 1807
Maskinbehov (LAE) 4,0 4,3 4,6 5,0
Tabell 4: Estimert økning i behov for stråleterapi i Helse Nord i planperioden (LAE = lineærakselerator ekvivalent, 

tilsvarende en strålemaskin med full bemanning og program 7,5 timer)

*Tall beregnet ut ifra den faktiske behandlingsraten i Helse Nord pr. 2010 som er 57 % (0,57 behandlingsserier per 
insidens). Dette er et underforbruk av stråleterapi ifølge WHOs normer.

Maskinbehovet i tabell 4 er foreslått endret. Tallene som nå står er begrunnet i at vi i 2012 
faktisk hadde en maskin i Bodø og tre i drift i Tromsø, som ble utnyttet en god del ut over vanlig 
arbeidstid (tilsvarende 3,3 maskiner i Tromsø). 
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Tabell 5 s. 51

Kommentar 

Behov for stillinger: Vedr. tabell 5 s.51 om behov for personell ved utbygging av stråleterapi, 
undres vi over at det vil kreve færre stråleterapeuter for å bemanne opp en maskin i Bodø enn
det man beregner for å bemanne opp 0.8 maskin i Tromsø. Vi tillater oss å vise en korrigert 
tabell for dette.

Stillinger UNN Tromsø, 2015 og 
fremover (knyttet til 
økt kapasitet fra 3,2 til 
4 maskiner i drift)

NLSH Bodø, 2014 
(knyttet til gradvis 
økning av kurativ 
stråling) og 
driftsetting av ny 
strålemaskin

NLSH Bodø dersom kun 
palliativ stråling med gradvis 
økning til full kapasitet i 2018 
(som øker frem til 2018)

Stråleterapeut 5 7 6

Fysiker 1 1 1
Ingeniør 0,5 0,5
Kreftsykepleier 0,5 1 1
Lege 1 1,5 1
Helsesekretær/
Kontor

0,5 1 0,5

Sum stillinger 8,5 12 9,5

Utfordringer

Nærhet til stråleterapitilbudet er også viktig.

Kommentar

For pasienter som mottar stråleterapi med kurativt siktemål er det viktigste høy kvalitet på 
behandlingen. Geografisk nærhet av behandlingsenteret er som regel av underordnet 
betydning. Et kurativt behandlingstilbud i Bodø vil medføre at 25 % av pasientene i Nordland 
kan bo hjemme under strålebehandlingen.

Det er ikke enighet i fagmiljøet om kurativ stråleterapi bør skje ved et senter, UNN Tromsø som 

i dag, eller om denne behandlingen i fremtiden kan fordeles mellom UNN Tromsø og NLSH 

Bodø uten å gå på bekostning av kvalitet. 

Kommentar

Vi mener at kurativ strålebehandling kun bør gis i Tromsø. 

 For å sikre et kvalitativ høyverdig behandlingstilbud kreves det et robust fagmiljø bestående 
av minst tre spesialister. En må unngå å basere et kurativt tilbud på enkeltspesialister. 

 Slik som i kirurgi (s.44) krever kvalitet i stråleterapi kvantitet, dvs et stort nok 
pasientgrunnlag.

 Vår landsdel har med sine 470000 innbyggere et begrenset pasientgrunnlag, den minste av 
landets helseregioner. Vi frykter nedbygging av stråleterapimiljøet i Tromsø med kurativ 
strålebehandling fordelt på to sentre. 
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Tiltak 

Det er bevilget midler til en ny stråleterapimaskin til NLSH Bodø. Det vil da totalt være 6 

strålemaskiner i helseregionen i en periode før den eldste maskinen ved NLSH Bodø må skiftes 

ut. 

Kommentar

Økt maskinkapasitet kan enklest og billigst etterkommes ved å bemanne opp de eksisterende 
maskinene ved UNN Tromsø fra 3,2 til 4 maskiner i full drift. Etter vår mening bør bemanningen 
ved NLSH Bodø trappes gradvis opp i løpet av planperioden, i tråd med det reelle behovet. 

Det er behov for å øke personellressurser, både onkologer med spisskompetanse innen 

strålebehandling, fysikere og stråleterapeuter.

Kommentar

Vi mener det viktigste tiltaket er å øke tilgjengelige personellressurser og ikke øke 
maskinkapasitet utover det eksiterende. Om maskinkapasiteten på sikt viser seg å være for lav 
vil det enkleste og mest kostnadseffektive tiltaket være å forlenge åpningstiden.

Utstyrs- og investeringsbehov knyttet til alternativ 1 og 2

Kommentar

Utstyrsbehovet i Bodø vil øke dersom det skal gis kurativ behandling.  Dersom det videre kun 
skal drives palliativ strålebehandling, kan maskinen som anskaffes være erstatningsmaskin for 
deres nåværende. I tillegg sikre en stabil driftssituasjon. Det sistnevnte er mye viktigere ved 
kurativ enn palliativ strålebehandling.  

Organisatorisk løsning

Det er faglig enighet om at stråleterapitilbudet i regionen må utvides for å møte en økende 
etterspørsel frem mot 2020 (gjelder maskinkapasitet og personell). Det er også enighet om at 
en økning i maskinparken til totalt 6 maskiner gjøres mest kostnadseffektivt ved å ha to 
permanente maskiner i Bodø, da de allerede har en ledig bunker som står klar.

Kommentar

Stråleterapitilbudet i regionen må utvides frem mot 2021, men dette gjelder primært 
personellressurser og i mindre grad maskinkapasitet (se tidligere). 

Det er uenighet i om det bør åpnes for å kunne tilby kurativ strålebehandling ved NLSH Bodø. 

Kommentar

UNN anser det som uheldig å åpne for kurativ strålebehandling i Bodø (se tidligere). 

Sårbarheten ved dagens funksjonsfordeling vil ved alternativ 2 kunne reduseres gjennom gode 
samarbeidsavtaler, slik at sentrene kan avlaste hverandre i perioder med utilstrekkelig 
kapasitet, grunnet utstyrssvikt/utskiftning, stor etterspørsel, eller forbigående personellmangel 
(sykdom, permisjoner og lignende).
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Kommentar

Uavhengig av gode samarbeidsavtaler anser vi det som urealistisk at sentrene kan avlaste 
hverandre i nevneverdig omfang (pga lang avstand og manglende kapasitet, særlig i de 
periodene det er mest aktuell som under ferieavvikling). 

Alternativt kan man gå inn for en organisasjonsmodell hvor avdelingene utgjør en organisatorisk 
enhet uavhengig av geografisk plassering. Dette vil kunne bidra til større fleksibilitet i bruken av 
personellressurser gjennom faste eller situasjonsbestemte rotasjonsordninger og bidra til utvidet 
faglig samarbeid innen fagmiljøet.

Kommentar

Situasjonsbestemte rotasjonsordninger anses som urealistisk pga lang avstand.

Add 16: Personell og kompetanse

Personell kompetanse

Moderne strålebehandling er så spesialisert at generelle onkologer ikke kan forventes å inneha 
den nødvendige kompetansen som kreves. Betegnelsen ”Stråleonkolog” brukes for å 
tydeliggjøre at de onkologene som skal ivareta disse oppgavene må ha kontinuerlig arbeid, 
opplæring og videreutdannelse i dette feltet. For at regionen skal kunne ha en kontinuerlig 
kompetanse må det minst være seks heltids stråleonkologer i landsdelen. Hvis ikke det 
etableres et tett samvirke mellom det regionale senteret ved UNN Tromsø og NLSH Bodø betyr 
det at det minst må være tre (må være 4) ved UNN og minst to ved NLSH (ellers blir det ikke 
minst 6 til sammen). Dersom et effektivt sambruk oppnås vil fem være nok samlet.

Kommentar

Antall onkologstillinger: Tett samvirke mellom sentrene er en forutsetning for kvalitet, men 
dette vil ikke kunne spare inn en hel onkologstilling. Om man går inn for kurativ strålebehandling 
begge steder vil begge sentre bli sårbare, særlig under ferieavvikling.

Onkologene er helt glemt under avsnitt Utfordringer og avsnitt Tiltak. 
Tilføringer under «Utfordringer»:

1. Onkologer er et viktig ledd i alle MDT, krever ressurser.

2. Mer avansert stråleplanlegging, krever flere onkologer med spesialkompetanse innen 

stråleterapi.

3. Etablering av protonbehandling i Norge vil kreve betydelige tilleggsressurser, uansett om det 

velges en sentralisert eller desentralisert modell. 
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Tilføringer under «Tiltak»:

1. Det må opprettes 4 onkologstillinger i Helse Nord dedikert til stråleterapi.

2. Personellressurser som kreves til nasjonal protonprosjekt er det ikke tatt hensyn til i kapittel 

18, og bør etter vår mening komme utenom regional kreftplan.  

3. Nødvendig kompetansebygging innen protonterapi, må satses på langsiktig, i påvente av 

etablering i Norge.

4. De 2 onkologiske enhetene i landsdelen må styrkes personellmessig for å kunne serve 

småsykehusene (i form av ambulering og telemedisin).

5. Alle palliative team bør – i tillegg til kreftsykepleier – bemannes med onkolog eller annen 

spesialist med kompetanse innen palliasjon i minst 50 % stilling.

Vedr. 18 Økonomi

I forbindelse med opptrappingen av kreftomsorgen har fagmiljøene signalisert behov for et 
betydelig antall ressurser på personellsiden. Spesifisert oversikt fremkommer i tabell 10, ut fra 
en skjønnsmessig vurdering av rekrutteringssituasjon og behov.

Kommentar til antall stillinger

 Det er kun oppført 1+1 stråleonkologstilling fram til 2021. Dette er for lite for å få bygd opp et 

robust fagmiljø og står i kontrast til det som er skrevet under kap 16.1. Med forventet 

utvikling i retning mer kompleks planlegging og kortere behandlingstid vil det kreves flere 

onkologer fast tilknyttet stråleterapi. 

 Nødvendig kompetansehevning innen protonbehandling krever ekstra bemanning. Dette 

gjelder onkolog, fysiker og stråleterapeut. Vi foreslår som kommentar til Tabell 10: 

«Bemanning som «opprettelse av et protonsenter i Nord Norge» krever er holdt utenfor».
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KIRURGI, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN UNN HF
Fagnettverket for kliniske ernæringsfysiologer i Helse Nord

Denne handlingsplanen har implementert mye av det som står i de Nasjonale Faglige 
Retningslinjene for Forebygging og Behandling av Underernæring, og det ses på som svært 
positiv.
Fagnettverket har imidlertid to innspill i forhold til planen.

1. Tittel til yrkesgruppen som i kalles Ernæringsfysiologer

2. Ressursbehov i forhold til fagfeltet ernæring. 

Tittelen på yrkesgruppen som har autorisasjon til å drive ernæringsbehandling i sykehus er 
Klinisk Ernæringsfysiolog. I kreftplanen nevnes ”bare” Ernæringsfysiolog fem ganger. Foreslår 
at disse endres til Klinisk Ernæringsfysiolog (merket grønt). 

1. Det gjelder Tiltak for å støtte kreftbehandling side 58 Det må tilsettes flere kliniske
ernæringsfysiologer ved våre helseforetak. 

2. Barn og unge med kreft kap 13. side 66  …. I tillegg er det behov for spesialutdannete 
sykepleiere og annet personale som førskolelærere, lærere, psykologer, kliniske
ernæringsfysiologer og tannleger. 

3. foreslåtte tiltak ved spiserørskreft side 73 …Klinisk Ernæringsfysiolog bør konsultere 
tidlig i behandlingsforløpet. 

4. Under Tiltak ved bukspyttkjertelkreft side 76 Klinisk Ernæringsfysiolog bør konsultere 
tidlig i behandlingsforløpet…

5. Under Personell og kompetanse side 107 Det er avgjørende å kunne arbeide tverrfaglig 
sammen med andre faggrupper som lege, psykolog, fysioterapeut, sosionom, prest og 
klinisk ernæringsfysiolog, samt sørge for opplæring og veiledning av personell som står 
nært pasienten. 

Når det gjelder ressursbehov i kapitlet om økonomi side 110, er det ikke nevnt kliniske 
ernæringsfysiologer. Det er, som denne planen beskriver meget bra, stor mangel på KEF-
stillinger i Helse Nord. Med bakgrunn i dette, og kreftplanens fokus på viktigheten av å 
implementere ernæring i både forebygging, utredningsforløp, behandling, opplæring 
(Vardesentrene og LMS-tilbud), så foreslås at det inkluderes behov for 2 nye stillinger for klinisk 
ernæringsfysiolog, en ved UNN og en ved NLSH.

14.10.13 

Med Hilsen
Hugo Nilssen
Leder for Ernæringssenteret ved UNN HF
og fagnettverket for Kliniske Ernæringsfysiologer i Helse Nord

Regional kreftplan 2014 - 2021, Høringsuttalelser Side 60



     UNN-Ephorte sak 2013/3891                   Innspill fra UNN HF til ”Regional kreftplan 2014-21”  

                               

UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett:

9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no

9038 Tromsø

18

HJERTE- OG LUNGEKLINIKKEN UNN HF

Hjerte- og lungeklinikken har følgende anføringer vedrørende pkt. 15.2 Lungekreft

A. Vedr. lungekreftkirurgi

1. Det er til en viss grad et paradoks at så mye av kreftkirurgien er sentralisert, uten at det 
samme er gjort med lungekreftkirurgien. ”Hovedbegrunnelsen for å funksjonsfordele 
kreftbehandling er å sikre kvaliteten for pasientene. Dette har først og fremst vært basert på 
sammenhengen mellom volum, kvalitet og kontinuitet i tilbudet.”

2. Lungekreftkirurgi ved NLSH Bodø har de siste årene vært utført stort sett som en 
solopraksis sannsynligvis med meget tilfredsstillende resultat. Volumet av lungekreftkirurgi 
ved NLSH har vært ca. 30/år og ca. 50/år ved UNN.

3. Argumentet om volum og kvalitet kan ikke brukes reservasjonsløst for å sentralisere så 
lenge resultatene er dokumenterbart gode.

4. Det er imidlertid høyst usikkert om de gode resultatene fra lungekirurgien ved NLSH kan 
opprettholdes etter at nåværende kirurgi går av med alderspensjon, da de i hovedsak må 
antas å være skapt av en dedikert og dyktig kirurg med lang og bred erfaring.  

5. Vi ser at det vil være et problem med kontinuitet av lungekirurgien ved NLSH i og med at 
kirurgen som foretar disse inngrepene ved NLSH i løpet av kort tid vil gå av med 
alderspensjon samtidig som det vil være en utfordring å utdanne dobbeltspesialister i 
Thorax og Karkirurgi til NLSH som kan sikre kontinuitet.

6. En stafett av kirurger fra andre sentre i inn eller utland vil medføre stor risiko i forhold til 
kvaliteten på tjenesten, spesielt i forhold til den tverrfaglige preoperative vurderingen og i 
forhold til håndtering av komplikasjoner og oppfølging.

7. UNN Tromsø vil med et begrenset ressurstilskudd ha kapasitet til å behandle alle kirurgiske 
lungekreftpasienter i Nord-Norge (i underkant av en ekstra pasient per uke. UNN er i gang 
med å bygge ut operasjons- og intensiv-kapasiteten.)

8. Ledende sentre nasjonalt og internasjonalt har etablert endoskopisk behandling (VATS, 
Video Assisted Thoracoscopic Surgery) for undergrupper av lungekreftpasienter. For å 
etablere et VATS program kreves det et relativt stort volum ut fra det som er dokumentert 
om læringskurven, muligens større enn det volumet UNN har i dag. UNN arbeider med å 
etablere et slikt tilbud.

9. UNN har etter innføring av ”lungepakken” klart å redusere utrednings- og behandlingsforløp 
for lungekreftpasienter betydelig og vil kommende år arbeide for å få tilsvarende 
pasientforløp etablert ved øvrige sykehus i landsdelen. Dette forventes å gi en ytterligere 
reduksjon i utrednings- og behandlingstider.

Konklusjon
Det vil være en stor utfordring å utdanne dobbeltspesialister i Thorax- og Karkirurgi til NLSH 
som kan sikre kontinuitet i tilbudet. En vikarstafett av thoraxkirurger fra andre helseforetak, evt. 
av skandinaviske thoraxkirurger til NLSH vil medføre kompetansetap i regionen og utgjøre en 
risiko for kvaliteten på tilbudet. I henhold til overstående vil HLK anbefale, som det mest 
bærekraftige alternativet, at lungekreftkirurgien i regionen funksjonsfordeles til UNN.

B. Vedr. kurativ strålebehandling for lungekreft

Hjerte- og lungeklinikken uttrykker bekymring vedrørende forhold knyttet til kurativ 
strålebehandling for lungekreft. Det er relativt få slike pasienter i regionen og vi mener at disse 
må doseplanlegges/innstilles i UNN slik at man har en enhetlig rutine (dette er komplisert). Vi 
har ingen innvendinger mot at selve gjennomføringen av strålebehandlingen skjer ved NLSH. 
Hele kreftmiljøet i UNN er nokså samstemt om dette og føler dette nokså sterkt. 
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C.   Vedr. yrkesrelatert kreft og forebygging

Arbeids- og miljømedisinsk avd., UNN, ønsker med dette å levere en høringsuttalelse til 
Regional kreftplan 2014-2021.  Vi foreslår at disse momentene som gjelder yrkesrelatert kreft 
tas med i planen.

Yrkesrelatert kreft – stort potensial for forebygging

Det er kjent at det daglig benyttes en rekke kreftfremkallende stoffer i norsk arbeidsliv. I flere 
bransjer benyttes kreftfremkallende stoffer i et slikt omfang at det kan forårsake økt risiko for å 
utvikle yrkesrelatert kreftsykdom. Hvor mange arbeidstakere som eksponeres for 
kreftfremkallende stoffer, og hvor mange årlige krefttilfeller som kan ha sammenheng med slik 
eksponering, er fortsatt mangelfullt dokumentert. I Arbeidstilsynets Forskrift om tiltaks- og 
grenseverdier med best. nr. 704 er det angitt hvilke stoffer som er klassifisert som 
kreftfremkallende, og hvilke tiltaks- og grenseverdier som er gjeldende i norsk arbeidsmiljø.

Forebygging av yrkesrelatert kreft handler om å redusere eksponering for kreftfremkallende 
stoffer i arbeidslivet. I dette ligger både å redusere antallet arbeidstakere som utsettes for 
kreftfremkallende stoffer, samt å redusere eksponeringen for den enkelte arbeidstaker. 
I det forebyggende arbeidet er det viktig å sikre at alle virksomheter der eksponering for 
kreftfremkallende stoffer finnes, arbeider systematisk for å redusere eksponeringen. Hvordan 
virksomhetene skal gjennomføre dette er regulert gjennom bl.a. Arbeidsmiljøloven og tilhørende 
forskrifter. Viktige ingredienser i det systematiske HMS arbeidet er risikovurdering, kartlegging 
og plan for eventuelt eksponeringsreduserende tiltak. Bedriftshelsetjenestene er den del av 1. 
linjetjenesten som har kompetanse for å bistå virksomheter i dette, og alle virksomheter hvor det 
arbeides med kreftfremkallende stoffer skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Fastlegene 
skal ha nødvendig kunnskap om yrkesrelatert kreft. I de tilfeller det mistenkes yrkesrelasjon 
med kreftsykdom hos et enkeltindivid, skal fastlegen initiere et samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og virksomheten for å bidra til at eksponeringsreduserende tiltak 
iverksettes. 

Arbeids- og miljømedisinsk avd. ved UNN er 2. linjetjeneste innen arbeidsmedisin, og har bl.a. 
som oppgave gi råd til 1. linjetjenesten i det forebyggende arbeidet. Ved poliklinikken utredes
pasienter hvor det er reist spørsmål om yrkesmessige påvirkninger har ført til kreftsykdommen. 
Arbeids- og miljømedisinsk avd. deltar også i utdanning av fremtidige leger, der det undervises 
om sammenheng mellom arbeidsmiljø og helse. 

Pasienter som har utviklet yrkesrelatert kreft har krav på spesifikke rettigheter hos NAV og 
forsikringsselskap. Dette må 1. linjetjenesten har kunnskap om for å kunne gi råd til pasientene, 
og henvise til riktig instans.

UNN 03.10.2013

Rolf Busund
Klinikksjef
Hjerte- og lungeklinikken
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VADSØ KOMMUNE
Helse

Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksnr Saksbehandler

Vadsø kommune Vadsø kommune 78 94 23 00 964 993 602 Kari Mette P Foslund

Postboks 614 Vidjeveien 4 Telefaks Bankgiro Dir.tlf  78 94 25 12

9811 Vadsø 9800 Vadsø 78 94 25 09 1503.27.79988 postmottak@vadso.kommune.no

Helse Nord RHF
Sjøgata 10

8038 BODØ

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato

13/1501-2 113 G00 &13- 08.10.2013

HØRING REGIONAL KREFTPLAN I HELSE NORD 2014-2021

Innspill fra Vadsø Kommune.

Spennende med en regional kreftplan!

s. 23 Vardesentrene – et flott tilbud til pasientene som kommer til sykehusene til 
behandling. Spesielt til de som er langt hjemmefra, som i forbindelse med 
strålebehandling.
s. 24 Likemannsarbeid og Lærings og mestringssenter - Verdifulle tiltak, og viktige tilbud 
til pasientene.
Felles kommentar til disse tilbudene; - Det er langt fra pasientenes hjemsted. Slik som det 
er i dag får flere og flere pasienter behandling på lokalsykehus og primærhelsetjenesten. 
Hva med tilbud til denne pasientgruppen, de fleste oppholder seg der de bor? Disse 
pasientene er sjelden på sykehus, og når de er der er det som oftest til en evaluering og så 
hjem igjen. Kan HF være med å bidra til likemannsarbeid i kommunene? I samarbeid med 
kreftforeningen og ressurspersoner i kommunene?

s. 45 -47 Kjemoterapi og legemiddelbehandling -  
Status:  Det står ikke noe om at det er flere kommuner som også gir kjemoterapi, om det 
bør stå er ikke sikkert. Men det er en spesialisthelsetjeneste og bør følges tett opp av 
Helse Nord.

Tiltak: 

 UNN/Bodø har oversikt over hvilke kommuner som gir kjemoterapi. Det bør legges 

til rette for en hospiteringsordning som er systematisk, slik at sykepleierne som 

hospiterer får mest mulig ut av hospiteringen

 Undervisning, videokonferanser etc skal gis et tilbud til alle sykehus i Helse Nord. 

Her mener vi at kommuner som gir kjemoterapi også bør inkluderes. Det er mange 

kommuner i landsdelen som gir et tilbud om kjemoterapi. Og som det nevnes her, 
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er det en balansegang mellom virkning og alvorlige bivirkninger. Dette setter store 

krav til kunnskap både hos de som skal starte opp behandlingen og hos de som 

praktisk skal administrere medikamentene.

 Vi er en av flere kommuner som har telematikk møte x 1 pr uke med onkolog. Når 

det gjelder oppfølging av pasienter som får kjemoterapi, er det ønskelig med en 

arena der kommunene får regelmessig tilgang på veiledning/oppfølging ift til 

pasienter som bruker kjemoterapi. Dette gjelder også undervisning om ny 

behandling. Man erfarer i dag at man i primærhelsetjenesten introduseres for nye 

kurer og behandling når man får meldt en pasient.

 Samhandlingsreformen gjør at kommunene overtar mer av behandlingen enn 

tidligere. Forslag til tiltak: at de som jobber med kreftpasienter og kjemoterapi 

bør ivaretas på lik linje med de som jobber i sykehus når det gjelder krav til 

informasjon og kompetanse.

Mange pasienter får i dag tøff behandling, som gir mange bivirkninger. Det krever at de 

som håndterer dette må ha god kunnskap om både behandling og bivirkning. Dette har 

forandret seg mye i løpet av de siste årene.  Det stilles større krav til helsepersonell som 

står i dette daglig.

9.7 Palliativ behandling
s. 57 tiltak : under skriftlig palliativ plan. Foreslår at kompetansesenter for lindrende 
behandling (LIN ) i samarbeid med kommunene og sykehuset lager en mal for palliativ plan 
og er behjelpelig med å implementere i sykehus og kommuner.

Lymfeødembehandling
s. 57 tiltak: Helseforetaket bør være med å lage et 
undervisningsopplegg/kompetanseheving som er gjennomførbart for fysioterapeuter i 
kommunene, med for eksempel teoriundervisning via telematikk.

12 Eldre med kreft
Savner at det ikke er nevnt noe om gamle, demente og symptomlindring. Det er kjent at 
dette er en gruppe som er underdiagnostisert og underbehandlet i forhold til 
symptomlindring. Det finnes i dag gode kartleggingsverktøy som for eksempel Mobid 2, og 
god kunnskap om hvordan implementere dette i for eksempel sykehjem.
Det er heller ikke nevnt noe om symptomlindring til andre grupper med kognitiv svikt for 
eksempel utviklingshemmede. 
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13 Barn og unge med kreft
s. 67 tiltak: Det bør være litt mer klare retningslinjer for hva man kan gjøre for disse 
pasientene i kommunene. Dette gjelder spesielt oppfølging hjemme, informasjon 
skole/barnehage osv. Knapt med ressurser gjør at man fra barneavdelingens side ikke kan 
tilby de samme tjenester som man har gjort tidligere ved å reise til barnets hjemkommune 
og undervise i skole etc.  Kreftforeningen omorganiserer og dette skal være det offentliges 
ansvar etter hvert. Foreslår at det lages et ”arbeidsredskap” en ”pakkeløsning” som 
ressurspersoner/kreftsykepleier kan få opplæring /tilgang på. I samarbeid med 
kommunene.

Avsluttende kommentar
En spennende plan som tar for seg alle områder innen kreftomsorgen.
Fra vår kommune har vi ikke kommentert alle områder, men valgt ut noen få. Det gjøres 
mye bra innenfor kreftomsorg. Men man ser i kommunene at det er behov for økt 
kompetanse og gode systemer som ivaretar pasienten. Forutsigbarhet der det lar seg gjøre 
skaper trygghet både hos pasient og pårørende.

Det er etablert flere arena for godt samarbeid, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. 
Utviklingen innen kreftbehandling har utviklet seg mye i de senere år, spesielt innen 
kjemoterapi.  Pasientene blir dårligere og får mer bivirkninger av behandlingen nå enn 
tidligere. Mange må også følges tett opp mellom kurer, noe som igjen stiller krav til økt 
kompetanse ute i distriktene. Men et godt samarbeid og lett tilgjengelighet til 
kreftavdelingen skaper trygghet både hos helsepersonell og pasientene. Dette må vi ta 
vare på og jobbe videre med.

Kari Mette P. Foslund Sissel Andreassen
enhetsleder kreftsykepleier

Kopi: Kommunalsjef HRO
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