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Hei,
Ref samtale i går om kreftkirurgi.
Kreftforeningen mener at det er viktig å jobbe for å samle kreftkirurgi der det er nødvendig for å
stryke kvaliteten på behandlingen. Vi mener det er en sammenheng mellom pasientvolum og kvalitet
på behandlingen. Vi støtter Helsedirektoratets antagelse om at sentralisering av kreftkirurgien er en
av flere årsaker til bedre resultater og overlevelse for flere kreftformer. Bruk av mer avanserte
teknikker, multimodal behandling, og økt spesialisering innen kreftkirurgien tyder på at vi fortsatt har
et potensiale for å samle en større del av kreftkirurgien i Norge.
Det er viktig å understreke at kvalitet ikke bare er avhengig av antall pasienter. Moderne
kreftbehandling er ofte en kombinasjon av kirurgi, medikamentell behandling, og strålebehandling.
Dette krever tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger, og beslutninger tas i tverrfaglige team med
ulike spesialister. Det er derfor viktig at det ikke bare settes krav til antall pasienter, men også
robusthetskrav knyttet til antall spesialister innen den enkelte modalitet, og tilgang til tverrfaglige
team. Robusthetskrav er også viktig for at sykehus kan håndtere «variasjoner» i tilgang til personale
for eksempel som følge av ferie, permisjoner, etc, uten at det går på bekostning av
pasientbehandlingen.
Når det gjelder tykktarmskreft så foreslår Helsedirektoratet i et av sine alternativer for behandling av
tykktarmskreft at minimum antall operasjoner per avdeling skal være 60 pasienter, og minimum
antall pasienter per kirurg 20. Vi ser ingen grunn til at helseforetak bør styre etter en
minimumsgrense, men legge til rette for en organisering med høyere pasientvolum. Vi merker oss at
Dansk Kirurgisk Selskap setter et minimumskrav på 120 operasjoner for tykktarmskreft per sykehus,
og minimum 20 per kirurg.
Utover ovennevnte så går ikke Kreftforeningen inn i spørsmål om konkret geografisk lokalisering av
tilbudet.
Bare ta kontakt om det skulle være noe mer.
Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

Ole Alexander Opdalshei
Assisterende generalsekretær
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