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Kvifor blei prosjektet starta?

Studier har vist at effekten av strålebehandling er bedre hos ikke røykere ettersom
normalt oksygenerte kreftceller er 2,5-3 ganger mer følsomme for strålebehandling enn
celler med liten eller ingen tilgang på oksygen (som ved røyking). Om pasientene kan
avstå fra røyking i strålebehandlingsperioden blir det bedre behandlingsresultat.
Frekvensen av bivirkninger og bivirknnigsgrad minsker og risiko for ny røykrelatert
kreftsykdom minsker.
Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

Formålet med prosjektet er å få pasienter som røyker til å slutte innen de skal i gang
med kurativ strålebehandling for sin kreftsykdom.
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?

Evaluering av prosjektet gjøres ved bruk av spørreskjema høsten 2012. Resursbruk (tid,
personale, økonomi) og effekt (hvor mange kreftpasienter ønsker å få hjelp til
røykavvenning og hvor mange av disse klarer å slutte å røyke) vil bli evaluert.
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Hvis det viser seg at pasienter slutter å røyke ved at det tilbys røykeavvenning på
Avdeling for stråleterapi, vil det kunne bli et fast tilbud til alle pasienter som skal ha
strålebehandling.
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Evalueringen av prosjektet vil presenteres på den årlige fagdagen.Erfaringer og
kunnskap som erverves i dette prosjektet kan overføres til pasienter med tilsvarende
diagnose eller andre diagnoser ved SUS eller til andre sjukehus i regionene og Norge
generelt.
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