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1. Styret tar informasjon om pakkeforløp lungekreft med tilhørende utvikling og 
forbedringsområder til orientering.   
 

2. Styret ber om at forbedringsarbeidet innenfor pakkeforløp lungekreft fortsetter og 
forutsetter at det arbeides med tiltak for å bedre overlevelsen for pasienter med 
lungekreft og sikre at pasienter mottar likeverdige tjenester uavhengig av bosted i 
foretakets opptaksområde.  
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SAKSFRMSTILLING 
SAK NR. 073-2022 

 

Bakgrunn  
Formålet med denne styresaken er å imøtekomme styrets ønske om informasjon om 
lungekreft, pakkeforløpet og foretakets forbedringsarbeid med denne kreftformen.  
 

Hva er lungekreft 
Lungekreft omfatter alle kreftformer i lunger og/eller luftveier (bronkier). Omtrent 90 
prosent av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Andelen pasienter med spredning på 
diagnosetidspunktet er mellom 40 og 50 prosent. 
 

Forekomst 
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og utgjør rundt et av ti nye 
krefttilfeller. Den er en av de vanligste kreftformene, og utgjør en tredel av alle 
krefttilfellene hos menn, og en fjerdedel av alle krefttilfeller hos kvinner. Lungekreft er den 
ledende dødsårsaken av kreft blant menn, og er i flere land blitt den hyppigste dødsårsak 
av kreft også blant kvinner. I 2020 var det om lag 3 400 som fikk lungekreft i Norge, og 
antallet forventes å stige til om lag 4 000 i 2030. Forekomsten blant menn er noe 
avtagende, men den fortsetter å stige for kvinner og er nå like høy som for menn. Dette 
gjenspeiler seg også for pasienter med lungekreft i Innlandet. De fleste som blir rammet av 
lungekreft, er mellom 50 og 70 år.  

Årsak 
Røyking er den absolutt viktigste årsaken både blant menn og kvinner. Rundt 90 prosent 
av tilfellene kan tilskrives røyking. Andre risikofaktorer er radonstråling i hjemmet, gasser, 
kjemikalier og stråling, inkludert radon. Asbest er den vanligste yrkesmessige 
risikofaktoren. Det er gode holdepunkter for at rundt 20 prosent av lungekrefttilfellene hos 
menn i Norge har sammenheng med yrkeseksponering. 

Utredning og behandling 
Behandling og oppfølging av lungekreftpasienter er i dag mer persontilpasset enn tidligere.  
Utredningen er blitt mer presis og en økende andel får kurativ behandling. Immunterapi er 
innført som ny behandlingsmetode og forventes å øke overlevelsen for pasientgruppen, og 
en økende andel pasienter inkluderes i kliniske studier. 

Utredning 
Utredning skjer ved tre av sykehusene i foretaket: SI Elverum, SI Gjøvik og SI Lillehammer.  
 
Første trinn i utredningen omfatter ulike typer røntgenundersøkelser. En av 
undersøkelsene er CT-veiledet biopsi (vevsprøver av svulsten). Alle tre sykehusene gjør 
CT-veiledet biopsi. Vevsprøver blir analysert ved patologisk avdeling. Noen spesielle 
prøver blir sendt til Oslo universitetssykehus.  
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I 2021 ble 93,2 prosent av pasientene som kunne være aktuelle for kurativ behandling 
undersøkt med positron-emisjonstomografi (PET) og CT. PET-CT er en av de mest 
avanserte billedundersøkelsene som finnes. Undersøkelsen utføres på nukleærmedisinsk 
enhet på SI Elverum.  
 
Ved unormale funn på CT eller røntgen kan det være behov for endobronkial 
ultralydundersøkelse (EBUS). Med en tynn nål veiledet av ultralyd tas nålevevsprøver av 
lymfeknuter/vev i brystkassen. EBUS kan være en avgjørende undersøkelse for beslutning 
om type behandling. Undersøkelsen utføres på SI Gjøvik og 24,2 prosent av pasientene 
utredet for lungekreft gjennomgikk EBUS i 2021. Andelen var 32,1 prosent samlet for 
foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Anbefalt nivå er ikke målsatt og det er stor variasjon 
mellom helseforetakene. Sykehuset Innlandet har lavest andel i Helse Sør-Øst.  
 

Behandling 
Behandlingen deles opp i kurativ og ikke-kurativ behandling. 
• Helbredende (kurativ) behandling består i prinsippet av to ulike behandlingsmetoder.  

o Kirurgi 
o Strålebehandling som kan gis på ulike måter 

• Livsforlengende, symptomforebyggende og symptomlindrende behandling er 
behandling for de pasientene som ikke kan kureres av sin lungekreft.  

o Strålebehandling og medikamentell behandling i kombinasjon 
o Strålebehandling  
o Medikamentell behandling i form av cellegift eller immunterapi 

Det er kun kirurgisk behandling som ikke utføres i foretaket. Pasienter med lungekreft som 
skal opereres, henvises til Oslo universitetssykehus. Medikamentell behandling gis ved alle 
kreftenhetene i Sykehuset Innlandet, men strålebehandling utføres kun ved Stråleenheten 
ved SI Gjøvik og i enkelte tilfeller ved Oslo universitetssykehus.  
 

Pakkeforløp lungekreft 
Formålet med pakkeforløpene er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, 
helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i 
utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at 
pasienten skal få god informasjon og mulighet til å medvirke. Pakkeforløp lungekreft 
inkluderer et stort antall pasienter og det er utfordrende å nå målet om at 70 prosent skal 
behandles innen anbefalt standard forløpstid. Dette pakkeforløpet følges opp nasjonalt, 
regionalt og lokalt i foretaket.  
 
Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise pasienten til pakkeforløp for kreft.  
Alle helseforetak/sykehus som utreder og behandler kreft, har egne forløpskoordinatorer. 
Forløpskoordinatoren har ansvar for å innkalle pasienten til ulike konsultasjoner og 
undersøkelser og være pasientens kontaktperson. Sykehuset Innlandet har 26 
forløpskoordinatorer fordelt på ulike avdelinger i foretaket. Forløpskoordinatoren skal 
bidra til kontinuitet i hele pakkeforløpet. 
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Beskrivelse av anbefalte standard forløpstider i pakkeforløp lungekreft 

 

 

Overlevelse  
Overlevelse måles ved ulike resultatindikatorer. Grunnlaget er innsendte rapporter og 
opplysninger til Kreftregisteret, som patologibeskrivelser fra patologilaboratoriene, 
kliniske meldinger registrert av klinkere, dødsattester fra Dødsårsaksregisteret og 
stråledata fra alle landets strålesentre.  
 
Fem års relativ overlevelse er en nasjonal kvalitetsindikator. Sykehuset Innlandet har hatt 
moderat måloppnåelse for indikatoren, og ligget lavest i helseregionen sammen med 
Sykehuset Telemark. For siste femårsperiode, 2017-2021, økte fem års relativ overlevelse 
fra tidligere 23,1 prosent til 25,1 prosent. Måloppnåelsen er nå vurdert som god. 
Det er liknende utvikling for median overlevelse som også vurderes for perioder på fem år. 
Fra 2020 til 2021 økte median overlevelse fra 11,7 prosent til 13,1 prosent. Måloppnåelsen 
er forbedret fra lav til moderat.  
 
Utviklingen er god, men Sykehuset Innlandet ligger fortsatt lavt sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. 
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Forbedringsarbeid  
 
Forbedringsgrupper pakkeforløp lungekreft  

I september 2019 startet arbeidet med sentral forbedringsgruppe for pakkeforløp 
lungekreft i foretaket. Hensikten var å kartlegge hvordan de ulike sykehusene utredet og 
behandlet pasienter med lungekreft med hensikt å avdekke eventuell uønsket variasjon og 
finne frem til tiltak for å sikre bedre flyt i forløpet og gi pasienter med lungekreft like 
tjenester uavhengig av bosted.  
 
Sentral forbedringsgruppe ledes av direktør medisin og helsefag og gruppa består av leger, 
forløpskoordinatorer, radiologer og representant fra patologisk avdeling. De har sett på 
utfylling av remisser til patologen for å sikre riktig og rask flyt, merking av henvisninger, 
avsatte slot-tider og dager til radiologiske undersøkelser og EBUS. Valg av ukedag for 
multidisiplinære teammøter (MDT) er tilpasset egnede ukedager for oppstart behandling. 
Det er et nitid arbeid fordi den teknologiske og medisinskfaglige utviklingen medfører nye 
undersøkelser innenfor molekylærpatologi, som også skal vurderes og dette er 
tidkrevende å gjennomføre innen de anbefalte forløpstidene. Et mål med 
forbedringsarbeidet er å sikre tilnærmet lik utredningstid og tid til oppstart av behandling. 
Månedlig får sentral forbedringsgruppe tilsendt resultater for foretaket som helhet og på 
sykehusnivå.  
 
Hvert sykehus som utreder og behandler lungekreft har opprettet lokale 
forbedringsgrupper. De følger opp tiltak gitt av sentral forbedringsgruppe og iverksetter 
og følger opp egne tiltak. Deretter rapporteres dette tilbake til sentral forbedringsgruppe 
og tiltakene og resultatene blir presentert for alle.  
 

Deltagelse i forbedringsarbeid på regionalt nivå 
Pakkeforløp lungekreft er et regionalt satsningsområde og Oslo universitetssykehus har 
tatt initiativ til regionalt samarbeid for å se på tiltak som kan forbedre logistikk og 
resultater for pasienter som behandles, både lokalt og regionalt. Sykehuset Innlandet er 
representert i samarbeidet med lege fra sentral forbedringsgruppe.  
 
Kreftregisteret har startet et prosjekt i Helse Sør-Øst for å undersøke hvorfor det er 
forskjell mellom helseforetakene i regionen i andel pasienter som får kurativ behandling. 
Pasienter i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus har høyest andel kurativ 
behandling, mens pasienter i opptaksområdene til Sykehuset Telemark og Sykehuset 
Innlandet har lavest andel kurativ behandling. De tre helseforetakene deltar i prosjektet 
som med utgangspunkt i data fra Kreftregisteret skal undersøke forskjeller i utredning og 
pakkeforløp, samt se på sammenhengen mellom andel kurativt behandlet og 
pasientsammensetning, samlet og for de ulike sykehusene.  
 
 
 
 



 

Side 6 av 6 

 

Resultater pakkeforløp 
Forbedringsarbeidet har gitt positiv resultatutvikling, men de siste månedene og særlig 
august, har vært utfordrende og påvirker utviklingen negativt. Resultatutviklingen siste 12 
måneder er vist i diagrammene under. 
 

 
 

Utfordringene er sammensatte og spesielt blir utredningstiden fram til pasienten er 
informert om diagnosen, generelt lenger enn ønsket. Forsinket utredningstid kan skyldes 
logistikk, utstyr og kapasitet ved undersøkelser. Det kan også være at prøvematerialet ikke 
blir godt nok, undersøkelser må tas flere ganger eller utføres ved annet helseforetak. Det 
kan også være pasientrelaterte forhold som forlenger utredningstiden. Knapphet på leger 
ved stråleenheten har det siste året gjort det vanskelig å nå anbefalt standard forløpstid for 
pasienter som skal ha strålebehandling.  
 
Foruten konkrete resultater knyttet til forløpstider, er forbedringsarbeidet positivt ved at 
ressurser i fagmiljøet møtes på tvers av geografi, deler kompetanse og sammen kan 
komme fram til felles tiltak. Dette styrker fagmiljøet og gir bedre tjenester til 
lungekreftpasientene i Sykehuset Innlandet.  
 
 
 

Administrerende direktørs vurdering 
Lungekreft er en alvorlig diagnose der det har vært uønsket variasjon i tjenestetilbudet og 
lav overlevelse for pasienter i Innlandet. Foretaket har hatt lav måloppnåelse på 
måleparametere i pakkeforløpet og et bredt forbedringsarbeid ble iverksatt. Det arbeides 
godt og strukturert med tiltak i forbedringsgruppene. Dette har gitt bedring av resultater, 
spesielt på medikamentell behandling. Målet er økt overlevelse for pasienter med 
lungekreft.  
 

August 
29 % - 7 pas 

August 
100 % - 1 pas 

August 
27 % - 15 pas 

August 
14 % - 7 pas 
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