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I Sammen - mot kreft, Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål: Flere skal 
overleve og leve lenger med kreft.  Helsedirektoratet fikk i 2014 i oppdrag av Helse- og 
omsorgsdepartementet å gjennomgå status for kreftkirurgien i Norge. Denne rapporten er 
svar på dette oppdraget.  

Kirurgi er helt sentralt i behandling av en rekke kreftformer, både for å helbrede og for å 
lindre.  80 prosent av pasientene som kureres for kreft er kirurgisk behandlet. I dag utføres 
kreftkirurgi på mer enn 50 sykehus i Norge. De siste 10 - 20 årene er kirurgien endret med 
mer bruk av kikkhullskirurgi og robotkirurgi. Kreftkirurgien er samlet på langt færre sykehus. 
Ny teknologi og kunnskap gjør at det må være en kontinuerlig vurdering av hvilke 
kreftoperasjoner som utføres hvor, og hvilke krav som må stilles til sykehus som utfører slike 
operasjoner.  

I denne rapporten presenteres status for kreftkirurgi i Norge, med en oversikt over hvilke 
sykehus som opererer kreftpasienter og hvor mange inngrep som gjøres hvert år. Det gis 
videre anbefalinger om hvilke robusthetskrav som bør ligge til grunn for de sykehus som de 
nærmeste årene skal utføre kirurgisk behandling av kreftpasienter. Anbefalingene er basert 
på beste faglige skjønn, med støtte i eksisterende kunnskapsgrunnlag, samt erfaringer og 
praksis både i Norge og andre land. Rapporten er utarbeidet av overlege Maria Gaard, som 
har vært prosjektleder, strategidirektør Kjell Magne Tveit og prosjektdirektør Anne Hafstad i 
Nasjonal kreftstrategi. Prosjektledelsen har fått verdifulle innspill fra en arbeidsgruppe 
bestående av overlegene Lars Hoem, Nordlandssykehuset, Hartwig Kørner, Stavanger 
universitetssykehus, Knut Holmen, Sykehuset Levanger, Maria Gaard, Oslo 
universitetssykehus, samt fra lederne av de nasjonale faggruppene innen kreftområdet.  
Rapporten er drøftet i Partnerskap mot kreft.  

Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. 
 

 
 
Bjørn Guldvog 
Helsedirektør  
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I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: 

«Flere skal overleve og leve lenger med kreft». Et delmål er: «Gjennomgå status for kreftkirurgi i 

Norge». Helsedirektoratet fikk i 2014 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå 

status for kreftkirurgien i Norge. 

Kirurgisk behandling er den viktigste kurative behandlingen for kreft, enten alene eller i kombinasjon 

med strålebehandling og/eller medikamentell behandling. Kreftkirurgi er også viktig for å lindre 

plager og forlenge livet hos pasienter som ikke kan helbredes.  

Kirurgisk kreftbehandling utføres ved mange sykehus i Norge.  De siste 20 årene er behandlingen 

sentralisert til færre sykehus. Årsaken er utviklingen av mer avanserte teknikker, multimodal 

behandling og økt spesialisering. Det er grunn til å anta at sentraliseringen av kreftkirurgien er en av 

flere årsaker til bedre resultater og overlevelse for enkelte kreftformer, som for eksempel 

endetarmskreft.  

Kirurgi ved kreftsykdom er nært knyttet til annen kirurgi. Ved de fleste sykehus er det de samme 

kirurgene som opererer både kreftpasienter og andre pasienter med lidelser innen samme 

organsystem.  

I denne rapporten presenteres status for kreftkirurgi i Norge, med en oversikt over hvilke sykehus 

som opererer kreftpasienter og hvor mange inngrep som gjøres hvert år. Det gis videre anbefalinger 

om hvilke robusthetskrav som bør ligge til grunn for de sykehus som de nærmeste årene skal utføre 

kirurgisk behandling av kreftpasienter. Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet som har hatt en 

bred prosess og god dialog med relevante fagmiljøer. En arbeidsgruppe med en kirurg fra hvert 

regionalt helseforetak ble etablert og gruppen har gitt verdifulle og nyttige innspill til rapporten. 

Kirurgene er oppnevnt av de regionale helseforetakene og representerer fagområdene gastrokirurgi, 

bryst- og endokrinkirurgi og urologi. Helsedirektoratet og arbeidsgruppen har hatt to møter med 

lederne i faggruppene for onkologi. Prosjektleder har i tillegg hatt løpende kontakt med flere av disse 

gjennom prosessen. Rapporten er drøftet og behandlet i Partnerskap mot kreft, hvor fagdirektørene i 

de regionale helseforetakene, Kreftforeningen, to pasientorganisasjoner, Kreftregisteret og KS er 

representert. Samlet sett er det kommet verdifulle innspill gjennom disse prosessene.       

 

INNLEDNING 
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I Sammen – mot kreft - Nasjonal kreftstrategi 2013-20171 er ett av fem hovedmål at flere skal 

overleve og leve lenger med kreft. Blant delmålene under dette hovedmålet er å gjennomgå status 

for kreftkirurgi i Norge. 

I rapporten gis en generell vurdering av sentrale faktorer av betydning for kvaliteten i kirurgisk 

kreftbehandling. Det gis for de ulike kreftformer en oversikt over antall pasienter som opereres og 

ved hvilke sykehus behandlingen utføres. Det vurderes også hvilke forutsetninger som bør være 

tilstede for at sykehus kan utføre kreftkirurgi. Videre anbefales robusthetskrav som bør gjelde ved 

kirurgi av de enkelte kreftformer. 

Målet er å sikre likeverdig og kvalitativt god behandling av pasienter med kreft uansett hvor i landet 

pasientene bor.  

 

Gjennomgangen av kreftkirurgien i Norge viser at mer enn 50 sykehus opererer kreftpasienter i dag.  

Antall pasienter som opereres varierer stort mellom ulike sykehus. Dokumentasjonen på 

betydningen av pasientvolum per sykehus og kirurg for overlevelse er begrenset. Årsaken er først og 

fremst at det vil kreve store volum for å vise en statistisk signifikant forskjell. Dette gjør det vanskelig 

å sette en absolutt nedre grense for antall pasienter man bør operere for å sikre tilstrekkelig god 

kvalitet. Men kvalitet er ikke bare avhengig av pasientvolum.  Moderne kreftutredning er omfattende 

og i utvikling. Behandling er ofte en kombinasjon av kirurgi, medikamentell behandling og 

strålebehandling. Dette krever tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger og ofte også mellom 

sykehus. Beslutninger må tas i tverrfaglige team av ulike spesialister og yrkesgrupper, og komplisert 

behandling med mulige komplikasjoner må kunne håndteres. I denne gjennomgangen legges 

pasientvolum, organisering og kompetanse, bruk av tverrfaglige team, grad av spesialisering, samt 

kompetanse til å håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner til grunn for utarbeidelse av 

robusthetskrav som bør stilles til sykehus som skal utføre kreftkirurgi i Norge. Det er laget noen 

generelle overordnede prinsipper, og det er utarbeidet anbefalte robusthetskrav for de fleste 

kreftformer der kirurgi er sentral i behandlingen. Anbefalingene tar utgangspunkt i tilgjengelig 

dokumentasjon og forskning, tidligere nasjonale, regionale og lokale utredninger og føringer. 

For enkelte kreftformer er det etter beste skjønn utarbeidet nasjonale anbefalinger til robusthetskrav 

til sykehus som skal utføre kreftkirurgi. Anbefalingene er basert på faglige vurderinger og hva som gir 

best kvalitet for pasientene. Hvilke konsekvenser anbefalingene får for kreftkirurgien ved 

enkeltsykehus er ikke vurdert, heller ikke eventuelle konsekvenser for annen virksomhet i sykehuset. 

                                                        
1 Helse – og omsorgsdepartementet. Sammen – mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 
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9 BAKGRUNN 

 Nasjonal kreftstrategi 2013 - 2017 1.1

I Sammen – mot kreft-Nasjonal kreftstrategi 2013-20172 er ett av fem hovedmål at flere skal overleve 

og leve lenger med kreft. Blant delmålene under dette hovedmålet er å gjennomgå status for 

kreftkirurgi i Norge. 

 

I denne rapporten gis en generell vurdering av sentrale faktorer av betydning for kvaliteten i kirurgisk 

kreftbehandling. Det gis for de ulike kreftformer en oversikt over antall pasienter som opereres og 

ved hvilke sykehus behandlingen utføres. Det vurderes også hvilke forutsetninger som bør være 

tilstede for at sykehus kan utføre kreftkirurgi. Videre anbefales robusthetskrav som bør gjelde ved 

kirurgi av de enkelte kreftformer. Når organisering av kreftkirurgi vurderes, står ofte diskusjonen om 

minimum antall pasienter per sykehus og per kirurg sentralt. Dokumentasjonen av betydningen av et 

slikt minimumsvolum er begrenset.  Det er vanskelig å sette en absolutt nedre grense for det 

behandlingsvolum som gir tilstrekkelig god kvalitet. I denne gjennomgangen legges det også vekt på 

andre faktorer som har betydning for behandlingskvalitet, som organisering og kompetanse, bruk av 

tverrfaglige team, grad av spesialisering, samt kompetanse til å håndtere uforutsette situasjoner og 

komplikasjoner.  

Målet er å sikre likeverdig behandling av pasienter med kreft uansett hvor i landet pasientene bor.  

 

 Nasjonale og regionale føringer 1.2

Det foreligger en rekke nasjonale og regionale vedtak og føringer for volum og robusthetskrav til 

kreftkirurgi. Denne rapporten vil i stor grad bygge på disse, samt på tilsvarende arbeid fra blant annet 

Danmark og Sverige.    

  

                                                        
2 Helse – og omsorgsdepartementet. Sammen – mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 
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1.2.1 Nasjonale føringer 

Regjeringen la i 20123 frem Stortingsmelding 10 om kvalitet og pasientsikkerhet. Der settes det 

følgende overordnete mål for kvalitet og pasientsikkerhet: 

 

● Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud 

● Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring. Det skal legges større vekt på arbeid med 

kvalitetsforbedring på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet skal være integrert i den 

daglige virksomheten i tjenesten. Systemene for kvalitetsforbedring skal forbedres og lederne skal 

etterspørre og følge opp resultatene 

● Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Pasienter og brukere skal være trygge på at 

helse- og omsorgstjenesten har etablerte systemer og en kultur for å melde, analysere, lære av og 

forebygge uønskede hendelser 

 

Den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender startet i 2011. Kampanjen har tre 

overordnede målsettinger: 

● Redusere pasientskader 

● Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

● Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 

I tillegg har Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet4  blant annet som mål å monitorere 

tjenestekvalitet, samt å følge opp at rettigheter og praksis er i tråd med eksisterende retningslinjer, 

veiledere og lovverk. 

 

1.2.2 Regionale føringer 

De regionale helseforetakenes kreftplaner og planer for kreftkirurgi 5,6
,
7
,
8 gir tydelige føringer for 

funksjonsfordeling av kreftkirurgi i de respektive helseregionene.  

 

  

                                                        
3 Stortingsmelding 10. God kvalitet-trygge tjenester (2012-2013) 
4 Helsedirektoratet 2014. 3-årig handlingsplan, Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 2014-2017 
5 Helse Nord 2013. Regional Kreftplan 2014-2021 
6 Helse Midt-Norge RHF 2011-2020 
7 Helse Vest 2013. Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-2017 
8 Helse Sør-Øst 2010. Anbefalinger fra Regionalt fagråd for kreft i Helse Sør-Øst Del I,II og III. 
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I denne kartleggingen av kreftkirurgien i Norge gis en oversikt over hvilke operasjoner for kreft som 

utføres på ulike sykehus i Norge, med antall operasjoner per krefttype på landsbasis, for hvert 

helseforetak og for hvert sykehus. Vi har i rapporten valgt å bruke begrepet «sykehus» om de enkelte 

sykehuslokalisasjoner i stedet for «helseforetak». Ett helseforetak kan bestå av flere sykehus. 

Rapporten er todelt. Den første delen omhandler og diskuterer generelle krav til sykehus som skal 

utføre kreftkirurgi i Norge. Den andre delen vil spesifikt omtale de enkelte typer kreft med angivelse 

av antall pasienter som gjennomgår kreftkirurgi ved de enkelte sykehus, samt hvilke volum- og 

robusthetskrav som anbefales. 

 

 Datagrunnlag 2.1

I arbeidet med å beskrive kreftkirurgien i Norge er det benyttet data fra flere kilder:  

 

● Kreftregisterets årlige rapport Cancer in Norway, som viser forekomst og dødelighet av kreft i 

Norge9 

● Årsrapporter fra Kreftregisteret for de nasjonale kvalitetsregistrene for bryst-, prostata-, tykk- og 
endetarms-, gynekologisk-, og lungekreft og malignt melanom10 
 

● Helsedirektoratets handlingsprogram for flere kreftformer11 
 
● Direkte kontakt og epost-utveksling med leder av referansegruppen for de Nasjonale 
kvalitetsregistrene under Kreftregisteret og/eller lederne for de nasjonale faggruppene og lederne 
for arbeidsgruppene som har utarbeidet Pakkeforløp for kreft12 

● Norsk Pasientregister (NPR).  Det tas utgangspunkt i innrapporterte tall til NPR for utførte 
kreftoperasjoner i 3-års-perioden 2011-2013, fordelt på hvert sykehus. I vedlegg 1 vises definisjon av 
kreftkirurgi med diagnosekoder og prosedyrekoder som er benyttet  

Kvalitet av tall fra NPR 

Kvaliteten på NPR tall er vurdert i en egen publikasjon og sammenliknet med tall fra Kreftregisteret.  
Innrapportering til Kreftregisteret er lovregulert og baseres på både sykehusenes rapportering, 
patologirapport, dødsårsaksregisteret, og i tillegg rapportering fra det pasientadministrative system, 
slik at det blir nær en komplett registrering. 

                                                        
9 Kreftregisteret. Cancer in Norway 2012. www.kreftregisteret.no 
10 Kreftregisteret. Årsrapporter kvalitetsregistrene 2014 og 2012 (livmorhalskreft) 
11 Helsedirektoratet. Nasjonale handlingsprogram for utredning og behandling av diverse kreftformer 
12 Helsedirektoratet. Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for kreft 2014-2015 
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Sammenlikning av tall fra Kreftregisteret og tall fra NPR viser at det for de fleste kreftformer er god 
korrelasjon. For tykk- og endetarmskreft er det noe mer variasjon.   

For noen kreftformer er kodingen ikke helt i tråd med klinisk praksis fordi klinikerne benytter 
diagnosekoder for svulster som er usikkert godartet eller ondartet i påvente av endelig histologisvar. 
Analysens kvalitet vil være avhengig av kodekvalitet, som varierer noe. Datakvalitet vil bli nærmere 
omtalt under de enkelte kreftformene. 

  



 

13 RISIKOBILDET VED KREFTBEHANDLING 

Helsetilsynet gjorde i 2010 en vurdering av risikobildet av norsk kreftbehandling og konkluderte med 

at risikonivået i norsk kreftbehandling var for høyt.13 Rapporten beskriver en rekke risikofaktorer 

under utredningslogistikk, informasjonsflyt, kontinuitet i behandlingsforløp og 

komplikasjonsovervåkning. 

 

De risikopunktene med høyest relevans for kirurgisk kvalitet ble identifisert som 

 

Risikopunkter  

● Svikt i kirurgisk behandling 
● Nasjonal grensesetting og pedagogikk ved ny og kostbar behandling 
● Risikoen ved at noen sykehus behandler få pasienter, som kan gi sviktende kvalitet og 
behandlingsresultat 
● Komplikasjoner; manglende oversikt og monitorering av alvorlige komplikasjoner 
● Kontinuitet; svikt i kontinuitet i behandlingen med for mange aktører involvert og 
manglende flyt i behandlingsforløpet mellom de ulike aktørene 
● Mangelfull nasjonal monitorering i avvik fra retningslinjer 

 

Rapporten er fulgt opp i en ny rapport i 2012 for å se om den første rapporten førte til konkrete tiltak 

og endringer. Konklusjonen er at oppfølgingen ikke hadde vært som forventet.14  

Punktene omtales nærmere i kapittel 4. 

  

                                                        
13 Helsetilsynet 2010. Risikobildet av norsk kreftbehandling. Rapport 4/2010 
14 Helsetilsynet 2012. Helsetilsynets rapport 4/2010. Hva har skjedd i etterkant? 
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Kvalitet av kirurgisk behandling er vanskelig både å definere og å måle. Kvalitet av helsetjenester er 

et omfattende begrep, der både struktur av helsetjenesten, involverte prosesser i behandlingen og 

kliniske behandlingsresultater må legges vekt på. Denne tredelte modellen ble først beskrevet av 

Donabedian i 196615 og er fortsatt sett på som en aktuell modell for å måle kvalitet i helsetjenester, 

inkludert kreftkirurgi.   

 

● Struktur omfatter rammer og ressurser, kompetanse og tilgjengelig utstyr  

● Prosess omfatter pasientforløp, diagnostikk og behandling 

● Resultat omfatter overlevelse, helsegevinst og pasienttilfredshet 

 

Disse tre områdene må sees i sammenheng og gir et samlet bilde av kvaliteten av den kirurgiske 

tjenesten. 

 

 Struktur 4.1

4.1.1 Sykehusenes rammer og ressurser 

For å ha en velfungerende kreftkirurgi er det nødvendig med fast ansatte, erfarne kirurger, god 

rekruttering til faget, anestesiressurser med velkvalifiserte anestesileger og sykepleiere i 

døgnkontinuerlig vakt, intensivavdelinger med nødvendige ressurser, samt samarbeid med 

spesialister i onkologi, radiologi og patologi. Tilgang på spesialister som gynekolog, urolog, karkirurg, 

lungespesialist, og hjertespesialist er sentralt i vurderingen av ulik type kreftkirurgi i et sykehus. 

Nasjonal helse- og sykehusplan er under utarbeidelse og forventet ferdig høsten 2015. Planen blir 

svært viktig for fremtidig sykehusstruktur og dermed også for lokalisering av kreftkirurgi.  

Eventuelle krav til sykehusenes pasientgrunnlag og minstevolum av kirurgisk kreftbehandling, vil bli 

omtalt under de spesifikke kreftformene senere i denne rapporten. 

Anestesi og intensivavdeling 

Moderne kreftkirurgi krever god anestesiologisk kompetanse før og under det kirurgiske inngrepet, 

samt ofte etter inngrepet i det postoperative forløpet. En moderne postoperativ avdeling med 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er nødvendig for å gi adekvat postoperativ behandling, og for å 

                                                        
15 Donobedian A, Evaluating the Quality of medical care. Milbank Quarterly Vol 44;3:166-203, 1966 
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takle eventuelle komplikasjoner. I tillegg må det kunne tilbys intensivbehandling ut over det 

postoperative forløpet for håndtering av postoperative komplikasjoner.  

Radiologi, Patologi og Laboratorietjenester 

Pakkeforløp for kreft legger opp til standardisert utredning av pasientene innen definerte 

tidsrammer for den enkelte kreftform.  

Det forutsetter nødvendig kapasitet, utstyr og kompetanse innen radiologi og tilgang på 

patologitjeneste. Patologitjenesten trenger ikke nødvendigvis fysisk å være tilstede på sykehuset som 

opererer kreft, men kan være tilgjengelig ved hjelp av telemedisinsk overføring og videokonferanser.  

Onkologisk samarbeid 

Kirurgisk behandling er en del av et sammenhengende pasientforløp der strålebehandling og 

kjemoterapi ofte også inngår som et ledd i behandlingskjeden. Mange kreftpasienter som tidligere 

kun fikk kirurgisk behandling, får nå en kombinasjonsbehandling. Samarbeid med spesialister i 

onkologi er et ufravikelig krav ved kreftkirurgi. Det er derfor en stor fordel at sykehus som utfører 

kreftkirurgi også har onkologisk enhet/avdeling. Hvis sykehuset som utfører kirurgisk kreftbehandling 

ikke har den nødvendige onkologikompetansen, må det være et godt etablert samarbeid, blant annet 

gjennom videokonferanser. 

 

 Kompetanse, rekruttering og utdanning av spesialister 4.2

Utdanningen 

Kirurgi er mer enn andre spesialiteter et mestersvenns fag. Tekniske ferdigheter skal læres og 

videreutvikles, men er vanskelig å måle. Under utdanningen opererer kirurgen først som assistent til 

en erfaren kirurg, deretter utføres deler av inngrepet med assistanse av overordnet. Selvstendig 

kirurgi utføres når utdanningskandidaten behersker metoden. I tillegg blir kirurger gjennom hele sin 

karriere utfordret til å utvikle seg i takt med den teknologiske utviklingen, eksempelvis å tilegne seg 

kompetanse i kikkhullskirurgi (laparoskopisk kirurgi) og robotkirurgi.  

Kirurger er etter helsepersonelloven forpliktet til å holde seg oppdatert i faget. De fleste avdelinger 

har ukentlig internundervisning i henhold til krav til spesialistutdanningen. Gjeldende avtaler gir 

mulighet for inntil to uker per år til faglig utvikling med deltakelse i nasjonale og internasjonale 

fagmøter, kurs og kongresser. 

Rekruttering 

Små sykehus har innen det kirurgiske fagfeltet i en årrekke hatt rekrutterings- og 

bemanningsutfordringer. Det gir ustabil driftssituasjon. Noen avdelinger har et fåtall faste kirurger. 

Driften er i stor grad basert på korttidsvikarer. Språk- og kommunikasjonsproblemer, mangelfull 

kjennskap til avdelingens rutiner og faglige prosedyrer kan medvirke til uheldige hendelser i 

kirurgien. Det er all grunn til å tro at utstrakt bruk av vikarer med varierende kunnskap og erfaring 

har betydning for kvalitet. Generelt er det vanskelig å rekruttere spesialister fra andre sykehus. De 

fleste sykehus må i stor grad utdanne sine egne spesialister. 
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Spesialiseringen tar flere år og planlegging av framtidig spesialistbemanning må derfor ha et 

langsiktig perspektiv der forventet avgang og behov må legges til grunn.  

For å sikre stabil drift med vaktordninger, ferier, kurs, permisjoner og sykdom, er det nødvendig med 

minst tre spesialister innen hvert fagfelt. Unntaksvis kan to spesialister innen hvert fagfelt være 

tilstrekkelig. 

Det er generelt få kvinner i de kirurgiske fagfelt, og bare 14 prosent av de som spesialiserer seg innen 

kirurgiske fag er kvinner. Få kvinner i kirurgien kan bidra til vanskelig rekruttering i framtiden. 

Geografiske hensyn 

Geografiske hensyn kan medføre at små sykehus opprettholdes i Norge. Dette er i stor grad betinget 

i behovet for akuttmedisinske og akuttkirurgiske tjenester. Spørsmålet er om mindre sykehus med et 

lite opptaksområde og lite volum av kreftpasienter også skal utføre kirurgisk kreftbehandling. 

Spesielt kompenserende tiltak kan eventuelt benyttes for å opprettholde kvaliteten i kreftkirurgien 

dersom volumet vurderes å være for lavt.  Kompenserende tiltak vil kunne være rotasjonsordning av 

erfarne kirurger fra annet sykehus i helseforetaket, simulatortrening, strukturerte 

hospiteringsordninger, og samarbeidsordninger ved hjelp av videooverførte tverrfaglige møter. Det 

er helt sentralt at nasjonale retningslinjer og protokoller følges, men dette er ikke tilstrekkelig til å 

sikre kvalitet der kompetanse og erfaring er avgjørende. I denne rapporten vurderes kreftkirurgi 

primært ut fra kvalitetsmessige og faglige hensyn, og ikke ut fra geografiske hensyn. 

4.2.1 Fokus på kvalitet 

Sykehusets fokus på kvalitet er avgjørende for å opprettholde tilfredsstillende kvalitet på 

kreftkirurgien. For å lykkes med kvalitetsarbeidet må både toppledelsen og linjeledelsen på alle nivå 

bidra. Systematisk kvalitetsarbeid må være integrert og prioritert i virksomheten på lik linje med 

andre hovedoppgaver som inngår i den daglige virksomheten. 

Oppsummering av krav til struktur 

● Kvalitetsarbeid er en integrert del av kirurgisk virksomhet og er et lederansvar 
● Kirurg og anestesilege må være tilgjengelig 24 timer i døgnet i sykehus som utfører 
kreftkirurgi 
● Sykehus som utfører kreftkirurgi må ha god anestesi, postoperativ -og intensivtjeneste 
● Fast ansatte kirurger må utgjøre hoveddelen av bemanningen 
● Vikarbruk bør unngås og systematisk vikarbruk er ikke akseptabel faglig plattform for 
kreftkirurgi 
● Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer 
● Vikarens kompetanse må kontrolleres 
● Utdanning av nye spesialister må være bærekraftig  
● Bemanning må være slik at faglig fordypning, opplæring og kvalitetsarbeid i avdelingen 
sikres 
● Kirurger må holde seg faglig oppdatert   
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 Pasientforløp, diagnostikk og behandling 4.3

4.3.1 Pasientforløp og diagnostikk 

Pakkeforløp for kreft16 er innført fra 1. januar 2015 og har som formål å bidra til rask utredning og 

oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid. Slik skal utredningsprosessen bli mest mulig 

forutsigbar og minst mulig belastende for pasienten og lik for pasienter uansett hvor i landet de bor. 

Det stilles konkrete krav til antall kalenderdager for utredning og til behandlingsstart som 

sykehusene vil bli målt på.   

 

4.3.2 Tverrfaglige møter/Multidisiplinære møter/MDT møter 

Det er nå et gjennomgående krav at behandling av kreftpasienter skal drøftes i tverrfaglige møter. 

Tilstede på møtene er kirurg, onkolog, radiolog, eventuelt patolog og andre spesialister etter behov.   

Ved lav-/grensevolum sykehus vil tverrfaglige møter kunne være et kompenserende tiltak.  

Fagmiljøet i Storbritannia har innført spesifikke kvalitetskrav og gjennomfører evalueringer av de 

tverrfaglige møtene.17 Det er god klinisk konsensus for at møtene gir bedre kliniske beslutninger, 

bedre koordinert pasientbehandling, og generelt bedre pasientbehandling. Møtene er 

ressurskrevende og det er grunn til å nøye vurdere sammensetningen og strukturen på møtene. 

 

4.3.3 Kirurgisk behandling 

Moderne kreftbehandling er i stadig større grad basert på en kombinasjon av kirurgisk og onkologisk 

behandling. Dette krever systematisk og godt samarbeid på tvers av avdelinger hvor en rekke 

spesialister er involvert. Hver kirurg har ansvar for å holde seg oppdatert på nye nasjonale 

retningslinjer og følge disse lojalt. Kirurgisk kreftbehandling kan medføre uønskede hendelser og 

komplikasjoner som både kan være ubehagelige og livstruende. Det er et mål at all kreftkirurgi må 

foregå innenfor trygge rammer og med lavest mulig risiko.  Tiltak som Trygg kirurgi18 – en 

standardisert prosedyre der man sjekker en rekke sentrale momenter av inngrepet før operasjonen 

startes opp –  har vært viktig for å senke risikoen for en rekke uønskede hendelser.  

 

4.3.4 Kontinuitet i pasientbehandlingen 

Ideelt sett skulle kirurgen som har hovedansvaret for pasienten preoperativt, utføre kirurgien og 

følge pasienten i den postoperative perioden, og ved den første postoperative kontrollen. Slik er 

dessverre ikke alltid mulig. Med bedre langtidsplanlegging og tydeligere styring av legeressursene vil 

det være mulig å forbedre dagens situasjon og redusere antall leger som pasienten møter under 

behandlingsforløpet. Som et minimumskrav skal hver pasient ha samtale med den opererende kirurg 

pre- og postoperativt, der det gis god informasjon.  

 

                                                        
16 Helsedirektoratet. Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for kreft 2014-2015 
17 Br Med Journal 2010;340.951. Taylor et al. Multidisiplinary team working in cancer:what is the evidence?  
18 Surgical Safety Checklist. WHO 2009 
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Oppsummering av krav til pasientbehandling 

● Handlingsprogrammene med retningslinjer for kreftbehandling skal følges 
● Pakkeforløp for kreft skal etterleves ved hvert sykehus som behandler kreftpasienter 
● Alle pasienter som skal opereres for kreft skal vurderes i tverrfaglige møter med deltakelse 
av minimum kirurg, onkolog, radiolog og med tilgang til patolog 
● Kirurgen skal informere pasienten preoperativt om operasjonsmetode, de vanligste 
komplikasjonene og forventet resultat 
 ● Kirurgen skal informere pasienten om ulike operasjonsmetoder og fordeler og ulemper 
ved disse der det finnes alternativer. Pasienten skal i samarbeid med kirurgen ta endelig 
beslutning om valg av metode 
● Pasienten skal ha samtale med kirurgen postoperativt 

 

 

 Resultat 4.4

Vanlige kliniske resultatmål på kvalitet av kirurgisk kreftbehandling er 30 dagers mortalitet og 5 års 

overlevelse, forekomst av lokalt residiv og forekomst av postoperative komplikasjoner. 

Pasientrapporterte resultatmål er i utvikling. Det er for eksempel vist at operasjonsmetoder er 

endret innen ortopedi 19som følge av Patient Reported Outcome Measures (PROM)-analyser.20
 

Informasjonen må ha som mål å identifisere sykehus som har dårligere resultater enn en definert 

standard slik at praksis endres og kvaliteten øker til allment akseptert standard. De aktuelle 

indikatorene vil variere for de enkelte kirurgiske organområder, og må defineres av relevante 

faggrupper.  

 

4.4.1 Hvordan måle kvalitet? 

Kreftregisteret 

Kreftregisteret får oppdaterte tall fra Statistisk Sentralbyrå for dødsfall og dødsårsaker. 

Kvalitetsindikatorer som for eksempel reoperasjoner og andre komplikasjoner er i ferd med å utvikles 

gjennom de nasjonale kvalitetsregistrene under Kreftregisteret. Disse vil ha en nøkkelrolle i videre 

utarbeidelse av kvalitetsindikatorer og i kvalitetskontroll og oppfølging av kreftkirurgien.  

Kvalitetsregistrene under Kreftregisteret 

Åtte nasjonale kvalitetsregistre for kreft er etablert, hvorav seks for solide svulster hvor kirurgi som 

oftest er førstevalg for behandling. Det er kvalitetsregister for barnekreft, tykk og endetarm-, lunge-, 

                                                        
19 Gjertsen JE et al.Internal screw fixation compared with bipolar hemiarthroplasty for treatment of displaced femoral neck fractures in 
elderly patients. J Bone Joint Surg Am 2010;92:619-28 
20 Patient Reported Outcome Measures. www.hscic.gov.uk. 2014 
 

http://www.hscic.gov.uk/
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gynekologisk-, bryst-, prostatakreft. Flere slike registre er under etablering. Søknad om nasjonal 

status som kvalitetsregister er under behandling for kreft i hjerne, spiserør/magesekk, testikkel og 

sarkom. 

Et eksempel på hvordan et godt drevet kvalitetsregister kan påvirke utviklingen av kreftkirurgien er 

Norsk Rectum Cancer Register. I registeret blir to konkrete mål registrert; andelen pasienter som får 

tilbakefall etter operasjoner for endetarmskreft og fem års relativ overlevelse. Ved å gi 

tilbakemelding til hvert enkelt sykehus om resultatet gikk antallet sykehus som opererte pasienter 

med endetarmskreft ned fra 54 ved registerets oppstart i 1993 til under 30 i 2014.  

Potensialet i kvalitetsregistrene er stort og en videreutvikling av disse vil være et av de viktigste 

tiltakene for å kunne sammenlikne og måle kvalitet av kreftkirurgien i Norge. Komplett registrering er 

ressurskrevende og hver avdeling bør øremerke merkantilt personale til registrering.  

Stadig flere kvalitetsindikatorer for hver kreftform blir registrert i kvalitetsregistrene og offentliggjort 

i årsmeldingene.  

I Norge har vi en unik mulighet til å følge pasienter over tid på grunn av personnummer og den 

lovpålagte meldeplikten til Kreftregisteret. Siden det faglige ansvaret for kvalitetsregistrene ligger i 

fagmiljøene, er tverrfaglig sammensatt, og med representanter fra alle helseforetak, har registrene 

høy legitimitet i fagmiljøene. 

 

Andre Nasjonale Registre 

Arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre blir nå samordnet i en nasjonal satsning med Senter for 

klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), lokalisert i Helse-Nord/Tromsø. Et eksempel er 

NoRGast21, et komplikasjonsregister utviklet for å kartlegge kvaliteten av gastrokirurgi på nasjonalt 

nivå. Dette registeret gir mulighet for å korrigere for viktige pasientkarakteristika, som tilleggs 

sykdommer og alder. NoRGast har søkt nasjonal godkjenning.  

Kliniske registre kan brukes til å gi tilbakemelding til den enkelte kirurg, det enkelte sykehus, 

helseforetak og sentrale helsemyndigheter på hvordan regionale og nasjonale retningslinjer følges.22 

Helsedirektoratet har også utarbeidet kvalitetsindikatorer knyttet til behandling og overlevelse for 

enkelte kreftformer.23 

Det eksisterer en rekke andre kvalitetsregistre både lokalt og nasjonalt. 

Flere avdelinger har egne register for preoperativ status, komplikasjoner, og postoperativ liggetid. 

Disse gir sykehusene en oversikt over egen aktivitet. Det må bli et krav at alle registre skal være av 

slik kvalitet at resultatene kan offentliggjøres.  

 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Skademelding fra NPE og behandling av disse kan benyttes aktivt i kvalitetsforbedrende arbeid  i 

foretakene. NPE data har avdekket vesentlig svikt i diagnostisering av kreft på grunn av forsinkelser. I 

perioden 2004-2008 ble 40 dødsfall tilskrevet forsinket diagnostikk. Sannsynligvis er tallet vesentlig 

                                                        
21 NorGast; www.norgast.no 
22 Balteskar L. SKDE. Funksjonsfordeling av avansert kreftkirurgi i Helse Nord, 2007-2009 
23 Helsedirektoratet. www.helsenorge.no 

 

http://www.helsenorge.no/
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høyere enn det som blir blir kjent for NPE. Det forventes at kravene i Pakkeforløpene for kreft, som  

innføres fra 2015, vil føre til at færre pasienter opplever unødig  forsinket diagnostikk. 

 

Avvikssystem 

Sykehusene har avviksmeldingssystem og egne kvalitetsutvalg. Det skal føres statistikk over feil som 

begås. Hensikten er å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenesten. Dette praktiseres 

forskjellig fra sykehus til sykehus og fører til at sykehus som er flinke til å melde avvik fremstår  med 

flest feil, mens de i realiteten kanskje har minst feil og avvik nettopp fordi de systematisk registrerer 

slike hendelser og lærer av feilene som blir gjort. Avvikssystemet gir sykehusene en unik mulighet til 

å forbedre egen praksis og kvalitet. Melding om uønsket hendelser som førte til betydelig 

pasientskade eller kunne ført til betydelig pasientskade skal sendes elektronisk til Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten. 24  

 

Oppsummering av krav til kvalitetsforbedrende arbeid 

● Komplett registrering til de nasjonale kvalitetsregistrene under Kreftregisteret må sikres  
● Merkantilt personell ved sykehuset bør øremerkes til registrering i nasjonale 
kvalitetsregistre 
● Rutiner for avviksmeldinger må standardiseres og samordnes for ens praksis i sykehusene 
● Resultater fra kvalitetsregistrene, avviksmeldinger, NPE saker, og Helsetilsynssaker må 
brukes aktivt og integreres i avdelingens daglige kvalitetsarbeid  
● Meldinger til andre nasjonale komplikasjonsregistre bør bli obligatorisk 
● Monitorering og dokumentasjon av egne resultater som grunnlag for forbedring 
● Kvalitetsregistre må være av en slik kvalitet og robusthet at de kan offentliggjøres og være 
egnet til å sammenlikne sykehus  

 

 

  

                                                        
24 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. www.melde.no 

 

http://www.melde.no/
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Hvilken betydning antall operasjoner per institusjon eller per kirurg har for behandlingsresultatet, er 

ofte gjenstand for diskusjon. Intuitivt er det rimelig å anta at en kirurg med høyt volum oppnår bedre 

resultater enn en kirurg med lavt volum.  Kirurger som utfører et inngrep regelmessig vil ha bedre 

rutiner og operasjonen går raskere når teamet får jevnlig trening i prosedyren. 

Volum er et sentralt tema i diskusjoner om å sentralisere inngrep til færre enheter enn i dag.  

Fordi det mangler gode mål på kvalitet innen kreftkirurgien, benyttes ofte volum som markør for 

kvalitet. For visse diagnoser eller prosedyrer har enkelte publikasjoner vist at høyt volum fører til 

bedre behandlingsresultat.25,26 For andre diagnoser eller prosedyrer er slik sammenheng ikke påvist. 

Enkeltrapporter viser at god kvalitet kan oppnås også i institusjoner med lavt volum.27 

 

Luft og medarbeideres artikkel fra 1979 initierte diskusjonen om antall inngrep ved en institusjon 

eller antall inngrep per kirurg påvirket resultatet. Senere har klinikere og forskere forsøkt å komme 

fram til en konklusjon som holder tilfredsstillende vitenskapelig kvalitet. Det har vist seg vanskelig. 

Enkelte går så langt som å si at det er på tide å avlyse den forenklete volum-kvalitet debatten og 

erstatte den med mer konstruktive arbeider som å forbedre kirurgiens organisasjon, 

resultatregistrering og det interkollegiale samarbeidet.28 

 Metodevurderinger  5.1

Generelt utgår de fleste volum-resultat artikler fra land med sykehusorganisering som skiller seg 

vesentlig fra norske forhold. I tillegg er de statistiske forskjellene små og kan derfor vanskelig 

overføres til norske forhold som grunnlag for organisering av kreftkirurgien. 

Det er store variasjoner av definisjonen på høy- og lavvolum. 

 

De fleste systematiske oversikter konkluderer imidlertid med at høyere sykehusvolum/kirurgvolum 

er forenlig med lavere 30 dagers dødelighet eller bedre 5-års overlevelse. Det er også flere studier 

som viser at kirurgvolum har større betydning enn sykehusvolum.29  

 

Det er knyttet metodiske utfordringer til disse studiene, og resultatene må tolkes med forsiktighet. 

Sveriges SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har i egne publikasjoner gjort 

                                                        
25 www.LeapfrogGroup.org/HospitalSurveyReport 
26 Workload and surgeon’s speciality for outcome after colorectal cancer surgery (Review). The Cochrane Library 2012 
27 Jãrhult J. The importance of volum for outcome in cancer surgery-an overwiev. Eur J Surg Oncol 1996;22:205-10 
28 Jãrhult J. Ãr stora sjukhus bättre ãn små?: om volymens betydelse fõr kvaliteten innom kirurgin. Stockholm:Landstingsfõrbundet. 1995 
29 Statens beredning för medicinsk utvärdering, Volum og resultat januar 2011 
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omfattende metodevurderinger av volum og resultat ved kirurgi 30,31. Disse vurderingene har 

overføringsverdi til norske forhold. Begge land er små. Sykehusene preges av internasjonalt sett lave 

volum per enhet. Begge land har et høyt antall mindre sykehus. Likevel kommer begge land godt ut 

på overlevelse av kreft sammenliknet med andre europeiske land.32  

 

Statistiske beregninger utført av Kunnskapssenteret 33 viser at for å avdekke en økning i 

prosedyrerelatert død fra to til fire prosent er det nødvendig med et årlig volum av pasienter på 260 

per sykehus. Tilsvarende er det nødvendig med et volum på 256 pasienter per år for å registrere 

avvik i 5 – års overlevelse, begge med et signifikansnivå på 0. 05.  

Når det ikke er påvist en sammenheng mellom volum og kvalitet, kan det skyldes at det ikke er en slik 

sammenheng eller at volumene er for små til å kunne påvise dette.    

Kreftkirurgi kan ikke vurderes uavhengig av annen kirurgi ved samme institusjon, da liknende inngrep 

kan forekomme i høyere antall for godartede sykdommer i samme organ. Kirurger som for eksempel 

opererer bukspyttkjertelkreft, utfører også andre større inngrep i øvre del av buken. Tilsvarende 

operasjoner utføres på bukspyttkjertelen for usikre godartede eller ondartede sykdommer. Endelig 

diagnose kan først stilles når svaret på den mikroskopiske undersøkelsen foreligger. Det kan bety at 

både kirurgteam og anestesiteam har de nødvendige rutiner og erfaringer tilgjengelige, selv om 

antall pasienter med endelig kreftdiagnose er lavere. 

Videokonferanser blir brukt systematisk av flere fagområder i diskusjoner om pasienter med kreft, 

særlig der det er volummessig grensetilfelle for robust drift. Slik kan det i noen tilfeller kompenseres 

for grensevolum og sikre en kvalitetsmessig likeverdig behandling. 

 

 Norske forhold 5.2

Kvinnsland og medarbeidere publiserte i 1993 en rapport 34 om pasientvolum og behandlingskvalitet. 

De konkluderte med at for kreft i bukspyttkjertel og spiserør er det påvist lavere peroperativ 

mortalitet ved høyere pasientvolum, mens for mindre risikofylte inngrep er den praktiske 

betydningen av volum mer usikker. Rapporten har en omfattende litteraturgjennomgang og 

oppsummerer følgende minimumsvolum: Spiserørsreseksjon: seks operasjoner per kirurg per år, 

tykktarmsreseksjon: fire operasjoner per kirurg per år, leverreseksjon: 10 operasjoner per kirurg per 

år, lungereseksjon: 25 operasjoner per sykehus per år. 

SMM rapport 2/2001 ved Teisberg og medarbeidere konkluderer med at volum verken er en 

tilstrekkelig eller nødvendig betingelse for god behandlingskvalitet.35 

 

                                                        
30 Statens beredning för medicinsk utvärdering, Volum og resultat januar 2011 
31 Statens beredning för medicinsk utvärdering, Svar fra SBU’s opplysningstjänst 2014 
32 Eurocare. Survival of cancer patients in Europe. www.eurocare.it 
33 Pasientvolum og kvalitet ved koloncancerkirurgi. Kunnskapssenteret 2009 
34 Forholdet mellom pasientvolum og behandlingskvalitet. Helsedirektoratets utredningsserie 4-1993 
35 Pasientvolum og behandlingskvalitet. Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). Rapport 2/2001 

http://www.eurocare.it/
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Kunnskapssenteret utarbeidet i 2009 på oppdrag fra Helse Sør-Øst rapporter om pasientvolum og 

kvalitet ved kirurgi for flere kreftformer. Etter litteraturgjennomgangen er konklusjonen at kvaliteten 

av dokumentasjonen er for lav til å kunne angi grenser for minimum antall pasienter som må 

behandles per sykehus og per kirurg per år. 

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Kunnskapssenter i november 2014 en ny tilsvarende 

kunnskapsoppsummering. Denne bekrefter igjen de metodeproblemene som eksisterer i volum-

kvalitet-spørsmålet, men gir en omfattende og oppdatert publikasjonsliste for de enkelte 

kreftformene og referanser til skandinaviske offentlige rapporter.  

 

 Generelle krav til volum per sykehus 5.3

Eksisterende kunnskap gir grunnlag for å konkludere med at det er en nedre volumgrense for 

sykehus som bør utføre kreftkirurgi. Terskelverdien synes å ligge relativt lavt på rundt 10 -20 inngrep 

per sykehus per år3637. Med postoperativ mortalitet som endepunkt, er det ikke kunnskapsgrunnlag 

for sentralisering til store enheter. Unntaket er kreftkirurgi med behov for avanserte tilleggsressurser 

innen anestesi/intensivbehandling. Det må alltid være medisinsk forsvarlighet som ligger til grunn for 

krav til sykehus som skal utføre kreftkirurgi. Sykehusene bør i stedet for å vektlegge volum, ha egne 

og nasjonale registre som viser resultat og komplikasjoner for alle operasjoner som utføres innen 

fagfeltet. Dette bør være en påkrevd, prospektiv registrering til nasjonale registre for å kunne 

sammenligne sykehus. Resultatene må være offentlig tilgjengelig. Dødeligheten over tid ved hvert 

sykehus kan overvåkes for å identifisere sykehus som avviker fra nasjonale gjennomsnittsverdier og 

de kvalitets- og resultatkrav som stilles.  

Volum for kreftkirurgi må sees i sammenheng med sykehusets øvrige kirurgiske virksomhet. Det har 

skjedd en betydelig sentralisering av kreftkirurgien i Norge. Den videre utviklingen vil ventelig også 

preges av de føringer som vil komme i Nasjonal helse- og sykehusplan, som er under utarbeidelse. Ut 

fra den dokumentasjonen som foreligger må det vurderes nøye om det er mulig å tilfredsstille 

kravene til kvalitet i institusjoner med færre enn 20 operasjoner per kreftform per år. 

 

 Generelle krav til volum per kirurg 5.4

I bedømmelsen av spesifikke volumtall, må kirurgens totale operasjonsvolum tas i betraktning. 

Undersøkelser har påpekt det lave antall timer kirurgi som utføres per kirurg i gjennomsnitt per uke, 

og at universitetssykehusene har lavere timetall enn mindre sykehus.38
,
39

. Større sentra har ofte helt 

spesialiserte team, mens mindre sykehus har større behov for mer generelle kirurger som kan bidra 

for eksempel ved operasjoner i bekkenet der kompetanse innen både urologi, gastrokirurgi og 

gynekologi er nødvendig. 
                                                        
36 Statens beredning för medicinsk utvärdering, Svar fra SBU’s opplysningstjänst 2014 
37 Statens beredning för medicinsk utvärdering, Volum og resultat januar 2011 
38 Generalforsamling i Nordisk Kirurgisk forening 1999 
39 Sykehusets utnyttelse av kirurgens kapasitet.  Oslo kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport nr 7/1999 
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 Krav til volum for kreftkirurgi 

● Volumet må være stort nok til å opprettholde kompetansen til den enkelte kirurg 
● Volumet må være stort nok til å være bærekraftig for utdanning av nye spesialister og 
fagutvikling 
● Volumet bør som hovedregel være over 20 inngrep per år per sykehus 
● Minimum tre, spesialister innen hvert fagfelt 

  



 

25 ANDRE FORHOLD SOM PÅVIRKER KVALITET 

 Spesielle pasientgrupper 6.1

Denne rapporten omhandler i vesentlig grad kreftkirurgi som har til hensikt å helbrede pasienten. 

Det er ikke alltid mulig. Det er ofte vanskelige vurderinger som ligger til grunn når det besluttes at 

pasienter ikke vil tjene på å bli radikalt operert for sin kreftsvulst. 

6.1.1 Palliativ kirurgi 

Et betydelig antall kreftkirurgiske inngrep som mål å lindre symptomer når helbredelse ikke er mulig. 

For eksempel har 20-25 prosent av pasienter med kreft i tykk- og endetarm spredning til andre 

organer ved diagnosetidspunktet. Denne delen av kirurgien har fått uforholdsmessig lite 

oppmerksomhet av offentligheten, fagmiljøene og i faglitteraturen. Det finnes ikke gode tall på hvor 

mange pasienter det gjelder, blant annet fordi den kirurgiske kodingen ikke skiller mellom 

helbredende og palliative inngrep. Når stadig flere lever lenger med kreft, vil denne gruppen 

sannsynligvis utgjøre en større andel i framtiden.  

6.1.2 Indikasjonsglidning i kirurgisk behandling av kreft 

Indikasjonen for kirurgisk behandling, også av kreft, har gjennomgått betydelige endringer, med langt 

mer omfattende inngrep i dag hos eldre og pasienter med betydelig komorbiditet. Generelt synes det 

å foregå en indikasjonsglidning som ikke alltid er basert på vitenskapelig dokumentasjon. Nasjonale 

kvalitetsregistre for kreft vil være sentrale verktøy for mer kunnskapsbaserte beslutninger om 

kirurgisk behandling hos enkeltpasienter fremover.  

  

 ANDRE FORHOLD SOM PÅVIRKER 6.
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Begrepet robusthet blir ofte brukt sammen med begrepet kvalitet. I denne sammenheng defineres 

robusthet som sykehusets samlede ressurstilgang, pasientvolum, tilgang på kvalifisert personell, 

organisering og kompetanse, grad av spesialisering, tverrfaglige team, samt kompetanse til å 

håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner. Et noe lavere pasientvolum for en spesifikk 

kreftgruppe kan i noen grad kompenseres for med god kvalitet på de øvrige tjenestene og formalisert 

samarbeid med større institusjoner i form av norske eller internasjonale protokoller. Både volum og 

kvalitetskriteriene omtalt i kapittel fire og fem må samlet legges til grunn for kvalitetskravene til 

sykehus som skal utføre kreftkirurgi.     

Det er en vanlig oppfatning at det kreves tre spesialister innen et fagområde for å sikre tilstrekkelig 

robusthet i forbindelse med ferieavvikling og fravær. 

Ut fra en samlet vurdering av krav til kvalitet, volum og robusthet, anbefales følgende generelle 

minimumskrav til sykehus som skal utføre kreftkirurgi: 

 ROBUSTHET 7.
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Generelle minimumskrav til sykehus som 
skal utføre kreftkirurgi 

● Kirurgisk behandling av kreft bør følge Helsedirektoratets nasjonale handlingsprogram med 
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kreft  
 
● Hvert sykehus bør ha et stort nok antall kirurger med relevant spesialisering til å drifte 
enheten med tilfredsstillende kvalitet hele året. Sykehus som baserer sin kirurgiske virksomhet 
på kun en fast spesialist eller vikarer bør ikke utføre kreftkirurgi, da kvalitet og 
sammenhengende pasientforløp ikke sikres tilstrekkelig 
 
● Minimum tre, fast ansatte spesialister innen fagfeltet 
 
● Sykehuset og den enkelte kirurg bør ha et adekvat volum av den aktuelle kreftform. På et 
generelt grunnlag anses ikke volum under 20 operasjoner per år per sykehus som tilstrekkelig til 
å opprettholde kompetanse innen fagområder som er i utvikling 
 
● Avdelingen bør ha fullgode støttetjenester innen radiologi og laboratoriefag innad i samme 
sykehus 
 
● Avdelingen bør ha et nært samarbeid med patolog, og fortrinnsvis med patologisk avdeling i 
samme sykehus. Patolog må være tilgjengelig under kirurgisk inngrep og i beslutningsmøter før 
og etter kirurgisk behandling 
 
● Anestesi- og intensivkapasitet og tilgjengelige operasjonsstuer bør stå i forhold til avdelingens 
drift 
 
● Sykehuset bør være godkjent utdanningsinstitusjon for framtidige kirurger innen det enkelte 
fagfelt 
 
● Kvalitetsarbeid bør inngå som del av sykehusets og avdelingens daglige virksomhet, og 
personalressurser må avsettes til kvalitetsregistrering 
 
● Sykehuset bør ha ukentlige tverrfaglige møter med tilstrekkelig kompetanse og nødvendig 
antall spesialister som er beslutningsdyktige  
 
● Kvalitetsregistre internt i sykehuset bør være av en slik kvalitet at sykehuset kan offentliggjøre 
sine resultater og hvert sykehus bør levere fullverdige data til nasjonale kvalitetsregistre 
 
● Sykehuset bør drive fagutvikling og forskning innen det aktuelle fagområdet, fortrinnsvis i et 
regionalt eller nasjonalt forskningsnettverk 
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Dette kapitlet beskriver hvilke sykehus som opererer kreftpasienter og hvor mange operasjoner hvert 

sykehus utfører. De spesifikke vurderingene for hver kreftform må gjennomgående sees i 

sammenheng med de generelle vurderingene i første del av rapporten. Tallene er oppdatert ut 2013. 

Det kan ha tilkommet endringer i hvilke sykehus som utfører kreftkirurgi i løpet av 2014 og det vil bli 

kommentert under omtalen av de spesifikke kreftformene. 

Diagnose- og operasjonskodene som er brukt i uttrekket fra NPR og som gjelder i tabellene over de 

spesifikke kreftformene, vises i vedlegg 1. For brystkreft er det oppgitt tall både for kreft og for 

forstadiet til kreft da de to sykdommene utredes og behandles kirurgisk på samme måte. For kreft i 

skjoldbruskkjertel og bukspyttkjertel er det oppgitt tall både for godartet sykdom og kreft fordi 

operasjonen som utføres er den samme. Det samme gjelder lungekreftkirurgi der omtrent to tredeler 

er primær lungekreft og de resterende operasjoner utføres for kreft som har spredt seg til lungene. 

For noen kreftformer er det angitt operasjonsteknikk, som for kikkhullsteknikk eller åpen operasjon 

for endetarm og tykktarm, mens for andre kreftformer er de slått sammen.  

  

 KIRURGI FOR SPESIFIKKE 8.
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 Kreftkirurgi på landsbasis 8.1

Tabell 1. Tabellen viser antall nye rapporterte krefttilfeller til Kreftregisteret i 2012 og antall 

operasjoner rapportert til NPR i 2011, 2012 og 2013, på landsbasis 

Kreftform  Antall nye 

tilfeller i 2012 

2011 2012 2013 

Prostatakreft 4919 1734 2024 1742 

Brystkreft 2984 3719 3616 3742 

Lungekreft 2902 671 675 649 

Tykktarmskreft 2717 2080 2062 2132 

Malignt melanom 1755 1962 2349 2151 

Kreft i Urinblære 1336 222 214 234 

Endetarmskreft 1304 759 778 727 

Nyrekreft 781 597 578 551 

Kreft i Bukspyttkjertel 773 117 122 124 

Livmorkreft 643 660 551 628 

Magesekkreft 470 179 171 162 

Eggstokkreft 452 368 322 309 

Kreft i lever 402 312 348 403 

Livmorhalskreft 330 * * * 

Testikkelkreft 325 241 248 253 

Kreft i skjoldbruskkjertel 312 216 228 277 

Kreft i spiserør  239 65 74 73 

*=ingen data 

 

Tabellen viser at for en rekke kreftformer er det en lav andel som blir operert. Spesielt gjelder det for 

lungekreft, prostatakreft, lever og bukspyttkjertelkreft. For noen kreftformer er det flere inngrep enn 

antall nye tilfeller. Det skyldes at hos noen pasienter må det gjøres flere kirurgiske inngrep for å 

fjerne svulsten med tilstrekkelig margin. 
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 Kreftkirurgi per Regionalt helseforetak 8.2

Antall kreftoperasjoner varierer mye mellom de Regionale helseforetakene og følger innbyggertallet i 

helseforetakene.  

Tabell 2.  Tabellen viser antall operasjoner i gjennomsnitt per år i perioden 2011-2013 per Regionalt 

helseforetak 

 Helse Sør-
Øst 

Helse Vest Helse Midt Helse Nord 

Folketall 2 785 000 1 042 000 697 000 477 000 

Kreftform     

Brystkreft 2220 730 509 317 

Bryst - forstadier 763 307 166 112 

Prostatakreft 1227 251 232 125 

Malignt melanom 1201 505 285 142 

Tykktarmskreft 1127 433 326 206 

Lungekreft 481 166 89 126 

Endetarmskreft 440 142 114 59 

Livmorkreft 341 129 93 50 

Nyrekreft 304 121 97 67 

Leverkreft 203 78 46 27 

Eggstokkreft 187 71 49 26 

Skjoldbruskkjertelkreft 128 42 39 31 

Blærekreft 126 41 28 27 

Testikkelkreft 112 67 43 25 

Bukspyttkjertelkreft 67 22 19 12 

Magesekk-kreft  65 50 28 27 
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Størrelsen på sykehusets opptaksområde blir ofte brukt som et mål på sykehusets robusthet. I denne 

rapporten blir opptaksområde referert til når minimumskriterier for sykehus som bør utføre 

kreftkirurgi diskuteres. Helseforetakenes og sykehusenes opptaksområder beskrives i tabell 3. Ut fra 

gjeldende funksjonsfordeling skal flere av sykehusene ikke utfører kirurgisk kreftbehandling.  

Tabell 3. Antall innbyggere som tilhører de ulikesykehus. 

 Helseforetak Sykehus Lokalsykehus 

Innbyggere 

Regionssykehus 

Innbyggere 

Helse Sør-Øst OUS OUS 340000 2785000  

 Ahus  490000  

 Sykehuset i Vestfold Tønsberg 233000  

 Sykehuset Innlandet Gjøvik 86700  

  Lillehammer 81500  

  Hamar 69200  

  Elverum 69700  

  Kongsvinger 41700  

 Sykehuset Telemark Skien 169000  

 Sykehuset Østfold Fredrikstad 282600  

 Sørlandet Sykehus Kristiansand 170000  

  Arendal 105000  

 Vestre Viken Bærum 160000  

  Drammen 220000  

  Ringerike 75000  

  Kongsberg 50000  

 Lovisenberg  164000  

 Diakonhjemmet  130000  

Helse Vest Helse Førde Førde 109000  

  Lærdal 20000  

 Helse Bergen Haukeland 434200 1 042 000 

  Voss 30000  

 Helse Fonna Haugesund 100000  

  Stord 48000  

  Odda 13000  

 Helse Stavanger Stavanger US 352650  

 Haraldsplass   120000  

 SYKEHUSENES OPPTAKSOMRÅDE 9.
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Helse Midt Helse Møre og 

Romsdal 

Ålesund  104000  

  Volda 47000  

  Molde 70000  

  Kristiansund 53000  

 Helse Nord-Trøndelag Namsos 40000  

  Levanger 130000  

 St. Olavs Hospital Trondheim 300000 697000 

  Orkdal -   

Helse Nord Finnmarksykehuset Kirkenes 27000  

  Hammerfest 47000  

 Universitetssykehuset 

Nord-Norge (UNN) 

Tromsø 124500 477000 

  Harstad 36100  

  Narvik 27000  

 Nordlandssykehuset Bodø 136000  

  Lofoten 24000  

  Vesterålen 30000  

 Helgelandssykehuset Mo i Rana 33300  

  Mosjøen 16300  

  Sandnessjøen 26600  

 

I tabellene i den videre rapport er det kun angitt navn for regionalt helseforetak og sykehus-

lokalisasjon.  
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk 1602 menn og 1300 kvinner diagnosen. Prognosen er ikke god. Fem års relativ overlevelse 

er 19 prosent for kvinner og 13 prosent for menn. Moderne behandling har gitt noe bedre prognose 

enn tidligere.  

Operasjonsmetoder 

Kikkhullsteknikk (thoracoskopi) tilbudet er forskjellig på de åtte behandlingsstedene. Kikkhullsteknikk 

gir kortere liggetid og mindre postoperative plager. 

Stereotaksi er en spesiell type strålebehandling hvor det gis svært høye stråledoser rettet mot 

svulsten. Det er viktig at onkolog med kunnskap om stereotaktisk stråleterapi deltar på tverrfaglig 

møte der lungekreftkirurgi vurderes. Metoden er et reelt alternativ hos en betydelig andel av 

lungekreftpasientene. Nordlandssykehuset Bodø, Stavanger universitetssykehus og Akershus 

universitetssykehus har ikke dette tilbudet. 

Spesielle forhold 

Mesoteliom, kreft utgående fra lungehinnen, er de siste 10 årene ikke blitt operert i Norge. 
Pasientene er henvist til København for kirurgi etterfulgt av avansert strålebehandling som ledd i en 
skandinavisk protokoll. 15 nordmenn ble operert og strålebehandlet for mesoteliom i København i 
perioden 2004-2012. Nå er metoden erstattet med et litt annet inngrep med partiell pleurectomi og 
decortikering. Dette er fortsatt avansert kirurgi som bør sentraliseres til Danmark. Den postoperative 
stråleterapien gav betydelige bivirkninger, og utføres ikke lenger. For thymom og lave 
trachealcancere må det vurderes sentralisering til færre enn dagens åtte sykehus. 

 

Tabell 4.  Antall operasjoner for lungekreft i 2011, 2012 og 2013. 

 Sykehus  2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS  403 401 367 

 OUS Rikshospitalet * 207 195 207 

 OUS Ullevål * 158 150 171 

 Ahus   87 81 79 

Helse Vest  Stavanger  37 30 24 

 Haukeland  123 139 133 

Helse Midt  St. Olavs Trondheim 104 129 141 

Helse Nord UNN Tromsø 66 63 51 

 NS Bodø 34 23 28 

*Oppgitte tall fra Thoraxkirurgisk avdeling, OUS 
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Tabellen viser at åtte sykehus opererer lungekreft i Norge. Tallene i tabell 5 inkluderer lungekirurgi 

både for svulster som oppstår i lungen og svulster som har spredt seg til lungen. Operasjoner for 

primær lungekreft utgjør rundt to tredeler av det totale antall operasjoner. 

 
OUS har levert tall til NPR for Rikshospitalet og Ullevål sykehus samlet. Det er innhentet tall for det 

enkelte sykehus for å vise hvordan operasjonen fordeler seg på hvert av sykehusene. Tallene for 

dette er gitt fra thoraxkirurgisk avdeling, OUS. Det er diskrepans mellom NPR-tall og tallene fra 

avdelingen. Årsaken er ukjent. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling 

mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling.  

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere lungekreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene 

kvalitativt god og likeverdig behandling.  

Tabell 5 Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med lungekreft  

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall spesialister i thoraxkirurgi Tre 

Kompetansekrav til kirurg Spesialist i thoraxkirurgi 

Kirurg med thoraxkirurgisk kompetanse i 
døgnvakt 

 

Anestesilege i døgnvakt  

Lungelege i døgnvakt Med mulighet for bronkoskopi 

Intensivenhet med døgntilbud  

Tverrfaglige møter Minimum ukentlig med deltakelse av 
thoraxkirurg, lungemedisiner, onkolog, radiolog, 
forløpskoordinator 

Utdanningsfunksjon i thoraxkirurgi  

Spesialister som det forutsettes et  
samarbeid med 

Lungemedisin, radiologi, onkologi, patologi, 
anestesi/intensiv, hjertemedisin 

Dedikert onkolog Tilstede på sykehuset 

Dedikerte radiologer med kompetanse i lunge CT   

Nuclærmedisiner med kompetanse i PET-CT   

Patolog Med mulighet for frysesnitt 

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Komplett rapportering til nasjonalt 
lungekreftregister** 

 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse på opptaksområde  Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  40 

Minimum antall operasjoner per kirurg  20 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft. Helsedirektoratet 2014 

**Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. www.kreftregisteret.no  

 

http://www.kreftregisteret.no/
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 2984 personer, henholdsvis 28 menn og 2956 kvinner diagnosen brystkreft. 
Prognosen er god. Fem års relativ overlevelse er 89 prosent for kvinner. Prognosen for brystkreft er 
bedret de senere årene.  

Operasjonsmetoder 

Kirurgien er den viktigste behandlingen av brystkreft. Det brystbevarende inngrepet er nå blitt 

standard og radikal-kirurgien er mer et unntak. Tilleggsbehandling med cellegift, hormon- og 

strålebehandling har redusert behovet for mer omfattende kirurgi. 

Lymfeknute-kirurgi med unødvendig fjerning av lymfeknuter er redusert etter innføring av 

vaktpostlymfeknute-kirurgien. Onkoplastisk kirurgi, rekonstruksjon av brystet samtidig med primære 

kirurgisk behandling, har redusert behovet for senere rekonstruksjoner og plastiske korreksjoner.  

Spesielle forhold 

Forholdet mellom antall spesialister i brystkirurgi og antall pasienter som årlig blir operert i Norge, 

tilsier et årlig volum på 50 – 60 pasienter per godkjent spesialist. Dette er et forholdstall som ligger 

nær opp til anbefalingene fra EUSOMA40. Alle pasienter bør opereres av spesialist i brystkreftkirurgi 

eller av utdanningskandidater under assistanse av spesialist. Behovet for peroperativ service fra 

patolog kan ved frysesnitt ivaretas ved bruk av telepatologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
40 EUSOMA= European Association of Breast Cancer Specialists 
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Tabell 6. Antall operasjoner for brystkreft (inkludert forstadier) og andelen som fikk utført 

brystbevarende kirurgi i 2011, 2012 og 2013 

1 = Brystbevarende + mastektomi. 2 = Prosent brystbevarende 

                                                         
Sykehus  

2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 

Helse Sør-
Øst 

OUS* 764 39 731 41 621 43 

 OUS Ullevål** -  -  -  -  411 49 

 OUS 
Radiumhospitalet** 

-  -  -  -  164 31 

 Ahus 217 69 231 51 260 41 

 Tønsberg 116 76 120 68 153 62 

 Hamar 267 55 260 52 278 62 

 

 

Skien/ 

Porsgrunn 
148 69 119 72 132 67 

 Fredrikstad 194 54 207 62 225 53 

 Kristiansand 216 49 198 65 180 72 

 Drammen  261 54 286 59 322 56 

Helse Vest Førde  62 47 59 61 86 55 

 Haukeland  291 34 308 50 333 48 

 Haugesund 45 16 48 33 56 36 

 Stavanger  265 57 280 56 251 52 

Helse Midt Ålesund 119 65 107 65 156 76 

 Molde 61 71 55 73 67 61 

 Namsos 17 18 20 30 20 30 

 Levanger 52 54 39 62 53 72 

 St. Olavs Trondheim 224 54 232 54 240 52 

Helse Nord UNN Tromsø  172 62 174 70 185 56 

 NS Bodø 112 60 137 61 121 73 
*OUS tall fra NPR. **OUS tall fra Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS 

 

Tabell 6 viser at 22 sykehus opererer pasienter med brystkreft. Antallet er betydelig redusert de siste 

årene. Etableringen av Brystdiagnostiske sentra knyttet til innføring av Mammografiscreening, er 

hovedårsaken til dette.  

OUS har rapport tall for antall operasjoner samlet sett for Ullevål sykehus og Radiumhospitalet. Vi 

ønsker å kartlegge antallet på hvert sykehus og har fått oppgitt tall fra Seksjon for bryst- og 

endokrinkirurgi for 2013. Tallene fra OUS er noe lavere enn tallene fra NPR. Det kan skyldes at noen 

pasienter opereres flere ganger og at kodepraksis er forskjellig. I de ulike helseregioner foreligger en 

vedtatt funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært 

lave tall, kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at 

funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under 

avvikling.  

 



 

37 BRYSTKREFT 

 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere brystkreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene 

kvalitativt god og likeverdig behandling.  

 

Tabell 7. Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med brystkreft 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall spesialister i mamma-
/endokrinkirurgi 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
radiolog, forløpskoordinator 

Dedikerte radiologer  

Nucleærmedisinsk service  

Patologiservice   

Utdanningsfunksjon i mamma/endokrinkirurgi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Komplett rapportering til nasjonalt 
kvalitetsregister* 

 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 200 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  100 

Minimum antall operasjoner per kirurg  50 
* Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft. www.kreftregisteret.no 
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 312 personer, henholdsvis 92 menn og 220 kvinner diagnosen 

skjoldbruskkjertelkreft. Prognosen er svært god. Fem års relativ overlevelse er 87 prosent for menn 

og 95 prosent for kvinner. 228 av pasientene ble operert i 2012. 

Operasjonsmetoder 

Standardbehandling av differensiert skjoldbruskkjertelkreft er fjerning av hele kjertelen. Delvis 

fjerning av kjertelen kan være tilstrekkelig hos enkelte pasienter med lavrisiko svulster. 

Spesielle forhold 

Kirurgi av kreft i skjoldbruskkjertelen er utfordrende, med stor risiko for skader. Skader på 

stemmebåndsnerver bør være under en prosent. Skade på biskjoldbruskkjertelen må unngås, da det 

gir alvorlige forstyrrelser i kalsiumbalansen. Godartede svulster i skjoldbruskkjertelen er omtrent ti 

ganger mer vanlig enn kreft i skjoldbruskkjertelen. Det blir utført stadig mer bildediagnostikk på ulike 

indikasjoner, noe som gjør at flere utredes. Det er viktig å unngå overbehandling, spesielt av tilfeldig 

funnet mikrokarsinomer.  

Det meste av utredningen skjer i regi av spesialister i bryst-endokrinkirurgi og er knyttet opp mot de 

samme sykehus som har brystsenter. Kompetansen i operasjon av skjoldbruskkjertelkreft, er knyttet 

til samlet mengde skjoldbruskkjertelkirurgi kirurgen utfører. Kirurger som opererer 

skjoldbruskkjertelkreft får primært sin erfaring fra kirurgi av godartede tilstander i 

skjoldbruskkjertelen. Den største andelen (85-90 prosent) av ondartede svulster i 

skjoldbruskkjertelen er differensierte kreftformer. De resterende er lavt differensierte og 

anaplastiske svulster, og har et mer aggressivt vekstmønster. Behandlingen av disse er i stor grad 

sentralisert til regionsykehusene. 
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Tabell 8. Antall operasjoner for kreft, usikker ondartet/godartet og godartet svulst i 

skjoldbruskkjertelen i 2011, 2012 og 2013 

1 = Kreft i skjoldbrusk-kjertel og usikker ondartet/godartet svulst i skjoldbruskkjertelen 

2 = Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen 

  1 2 

 Sykehus 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Helse 
Sør-Øst 

OUS Aker  83 121 130 102 107 98 

 OUS 
Radiumhospitalet 

115 112 102 33 23 29 

 Ahus 20 36 37 23 60 73 

 Hamar 17 15 19 43 57 44 

 Gjøvik 1 5 7 24 23 23 

 Skien/Porsgrunn 20 19 14 95 133 122 

 Fredrikstad 3 3 6 63 67 73 

 Kristiansand 0 0 1 48 43 61 
 Drammen  19 31 14 43 69 52 

 Bærum 3 1 0 38 21 30 

Helse 
Vest 

Førde  0 0 1 9 16 15 

 Haukeland  26 42 58 100 106 120 

 Haugesund  0 1 0 6 7 14 

 Stavanger 7 0 5 38 53 38 

Helse 
Midt 

Ålesund 15 4 1 19 39 36 

 Molde 6 2 0 8 22 18 

 Levanger 8 7 7 8 12 17 

 St. Olavs Trondheim 68 62 83 61 50 41 

Helse 
Nord 

UNN Tromsø 25 37 35 31 57 62 

 UNN Narvik 6 10 5 13 11 8 

 NS Bodø 19 14 30 50 57 52 

 

 

Tabellen viser at kreftkirurgi utgjør en liten del av kirurgisk behandling i skjoldbruskkjertelen. Fire 

sykehus utfører mer enn 20 operasjoner for kreft per år, mens 18 sykehus har over 20 operasjoner 

dersom både kreft og ikke-kreft regnes med.  

Minimumskrav til volum angis for det samlede volumet av kreft og ikke-kreft. De to tilstandene 
opereres med samme teknikk og kan være vanskelig å skille preoperativt. Er kreftdiagnosen sikker, 
skal pasienten henvises til sykehus som utfører mer enn 20 kreftoperasjoner per år, tilnærmet slik 
praksis er i dag. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 
helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 
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operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 
tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling.  

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere kreft i skjoldbruskkjertelen i Norge. Målsetningen er å 

sikre pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling.  

 

Tabell 9. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i 

skjoldbruskkjertelen. Minimumstallene er angitt for operasjoner samlet for kreft og ikke-kreft. 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall spesialister i bryst- og 
endokrinkirurgi 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
Bryst- og endokrinkirurg, forløpskoordinator 

Thoraxkirurg  

Nucleærmedisinsk service  

Patologiservice  Tilgjengelig 

Utdanningsfunksjon i bryst- og endokrinkirurgi  

Dedikert onkolog  

Deltakelse i klinisk forskning  

Rapportering til nasjonalt register Ikke etablert 

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 200 000 

Minimum antall skjoldbruskkjerteloperasjoner 
per avdeling  

40 

Minimum antall skjoldbruskkjerteloperasjoner 
per kirurg  

20  

*Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer thyroidea. 2007  
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 1755 personer, henholdsvis 880 menn og 875 kvinner diagnosen malignt melanom. 

Prognosen er god. Fem års relativ overlevelse er 80 prosent for menn og 90 prosent for kvinner. 

Forekomst av malignt melanom er sterkt økende.  

Operasjonsmetode 

Norsk Melanomgruppe og det nasjonale handlingsprogrammet anbefaler mindre omfattende re-

eksisjoner i dag enn før. Det meste av denne kirurgien er enkel, krever ikke mye erfaring, og blir i dag 

ofte gjort av leger under spesialisering. 

Forebyggende kirurgi av vaktpostlymfeknuter er tatt inn i norske retningslinjer fra 2009. 

Spesielle forhold 

De fleste maligne melanom blir diagnostisert ved fjerning av føflekker hos hudleger og fastleger. En 

del blir henvist direkte til kirurg for fjerning og diagnostikk. Det store antallet føflekker som blir 

fjernet med diagnostisk formål gjør det lite hensiktsmessig at slike inngrep overføres landets 

kirurgiske avdelinger.  
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Tabell 10.  Antall operasjoner for malignt melanom i 2011,2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst Aker 0 0 9 

 OUS unntatt Aker 381 481 375 

 Ahus 55 153 110 

 Lovisenberg 1 1 1 

 Diakonhjemmet 5 8 11 

 Tønsberg  42 45 69 

 Hamar 50 67 48 

 Kongsvinger 27 19 16 

 Lillehammer 13 10 17 

 Gjøvik 12 16 24 

 Skien/Porsgrunn 72 116 129 

 Fredrikstad 104 148 77 

 Kristiansand 45 55 60 

 Arendal 20 31 36 

 Flekkefjord 13 13 8 

 Bærum 67 90 90 

 Drammen 47 68 57 

 Ringerike 40 32 33 

 Notodden 8 1 3 

 Tynset  6 9 3 

 Kongsberg 17 18 12 

Helse Vest Førde 39 30 33 

 Haukeland  194 173 187 

 Voss 2 4 4 

 Florø 5 0 0 

 Haugesund 98 78 35 

 Odda 0 0 2 

 Stord 5 5 4 

 Haraldsplass 1 0 0 

 Stavanger 217 207 195 

Helse Midt Ålesund 39 31 38 

 Molde 28 44 27 

 Kristiansund 13 18 12 

 Volda 4 4 12 

 Levanger 46 59 53 

 Namsos 7 5 15 

 St. Olavs Trondheim 83 161 156 

Helse Nord Kirkenes 4 1 6 

 Hammerfest 2 3 3 

 UNN Tromsø 64 57 63 

 UNN Harstad 13 11 11 

 UNN Narvik 2 1 3 

 NS Bodø 8 19 38 

 NS Lofoten 1 1 2 
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 NS Vesterålen 8 8 3 

 Mo i Rana 5 3 7 

 Mosjøen 22 34 18 

 Sandnessjøen 3 2 0 
 

Tabellen viser at reseksjoner og re-reseksjoner av allerede fjernete melanomer blir gjort ved alle 

landets sykehus. I tillegg er det rapportert omtrent 20 operasjoner for malignt melanom per år fra 

private sykehus og klinikker til NPR. At antall operasjoner er høyere enn antall diagnostiserte skyldes 

blant annet at det ofte er nødvendig med utvidete reseksjoner og re-reseksjoner for å få tilstrekkelig 

fri margin og at det kan opptre tilbakefall av svulsten, som må opereres.  

 

Ved påvisning av spredning til lymfeknuter peroperativt ved frysesnitt eller ved hjelp av 

ultralydveiledete biopsier preoperativt, skal det gjøres lymfeknutetoilette i aktuelle region. Dette 

utføres av bryst-endokrinkirurger og plastikk-kirurger. Nasjonale retningslinjer anbefaler at 

lymfeknutekirurgi i hode-halsområdet og dypt i bekkenet bør utføres ved regionssykehusene. I de 

ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. 

Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som 

øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en 

funksjon har vært under avvikling. 

 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere maligne melanomer i Norge. Målsetningen er å sikre 

pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling.  

 

Tabell 11. Anbefalte robusthetskrav til leger og sykehus som opererer pasienter med primært malignt 

melanom  

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum kompetansekrav til kirurg Fastlege, lege i spesialisering, generell kirurg. 
Bryst-endokrinkirurg eller plastikkirurg ved 
vaktpostlymfeknutekirurgi og lymfeknutetoilette 

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt register**  

Minimum størrelse opptaksområde  Ingen krav 

Minimum antall operasjoner per avdeling  Ingen krav 

Minimum antall operasjoner per kirurg  Ingen krav 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Helsedirektoratet 2013 

** Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft. www.kreftregisteret.no 
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 781 personer, henholdsvis 525 menn og 256 kvinner diagnosen nyrekreft. 
Prognosen er relativt god. Fem års relativ overlevelse er 67 prosent for menn og 72 prosent for 
kvinner. Nyrecellekreft utgjør 80-90 prosent av alle ondartede svulster i nyren og omtrent to prosent 
av alle nye krefttilfeller i Norge.  

Operasjonsmetoder 

Kirurgien har som oftest kurativt siktemål, men det gjøres også tumorreduserende kirurgi. I dag 

gjøres flere operasjoner som bevarer en del av nyren (nefronsparende kirurgi), enn operasjoner som 

fjerner hele nyren, noe som må tilstrebes siden helbredelse er lik ved de to metodene. 

Kikkhullsteknikk og robotassistert kirurgi har i økende grad redusert antall åpne inngrep, uten at det 

kurative resultatet er redusert. Åpne inngrep gir noe økt morbiditet. Kikkhullsteknikk er i dag 

standardbehandling ved radikal behandling av nyrekreft, men ikke ved nefronsparende kirurgi. 

Spesielle forhold 

Dersom det dannes propper av svulstceller høyt i vena cava (tumortromber) krever det behandling 

med hjerte/lungemaskin. Pasienten må da overføres til et regionssykehus. 

 

  

 NYREKREFT 14.



 

45 NYREKREFT 

Tabell 12. Antall operasjoner for nyrekreft i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS Aker 39 32 12 

 OUS Radiumhospitalet 33 30 34 

 Ahus 53 78 73 

 Tønsberg 11 10 18 

 Hamar 36 38 26 

 Skien 20 27 22 

 Fredrikstad  26 19 19 

 Kristiansand 17 22 32 

 Arendal 21 10 3 

 Bærum 4 8 4 

 Drammen 35 39 32 

 Ringerike  7 6 5 

Helse Vest Førde 8 15 6 

 Haukeland 86 75 73 

 Haugesund -  3 14 

 Stavanger  26 27 31 

Helse Midt Ålesund 24 21 10 

 Levanger 9 1 8 

 St. Olavs Trondheim 63 70 73 

Helse Nord UNN Tromsø 41 23 20 

 UNN Harstad - 5 9 

 NS Bodø 28 18 23 

 

Tabell 12 viser at operasjoner for nyrekreft utføres på 22 sykehus i Norge. Kirurgi av nyrekreft inngår i 

den urologiske spesialistutdanningen og alle urologer kan derfor teoretisk utføre operasjonen.  I 

Danmark har Dansk Urologisk Selskab anbefalt minimum 10 radikale nefrektomier per urolog per år 

og 30 per avdeling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 

helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere nyrekreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene 

kvalitativt god og likeverdig behandling.  
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Tabell 13. Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med nyrekreft 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall urologer Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Tverrfaglige møter Minimum ukentlig, med urolog, onkolog, 
radiolog, og forløpskoordinator 

Patologiservice  Tilgjengelig 

Radiologi Spesiell kompetanse i uroradiologi 

Utdanningsfunksjon i urologi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt nyrekreftregister Ikke etablert 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 200 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft. Helsedirektoratet 2012 
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 1336 personer, henholdsvis 987 menn og 349 kvinner diagnosen blærekreft. 
Prognosen er relativt god. Fem års relativ overlevelse er 73 prosent for menn og 68 prosent for 
kvinner.  

Operasjonsmetoder 

De fleste pasienter med blærekreft behandles med transurethral kirurgi (TUR-B). Mange pasienter får 

flere ganger TURB over lengre tid. TUR-B kan gjøres av alle urologer med tilgang til anestesi. 15-20 

prosent av nye tilfeller er enten muskelinvasive og/eller så alvorlige at de krever et stort inngrep ved 

at hele urinblæren fjernes (cystektomi). En del cystektomier gjøres også av andre årsaker enn kreft. 

Mange cystektomier gjøres med palliativ intensjon. 

Spesielle forhold 

Det er få urologer i Norge som gjør cystektomi. Det kreves betydelig erfaring i bekkenkirurgi og 

kirurgene som gjør disse inngrepene må ha erfaring i prostatakirurgi. I tillegg til selve kreftkirurgien 

kreves det kyndighet i rekonstruktiv kirurgi, som urinavledninger og konstruksjon av ny blære. 

Komplikasjoner må kunne håndteres. Minst to, og helst tre kirurger på hvert sykehus må beherske 

denne type kirurgi. 

Det kreves gode støttefunksjoner for disse pasientene, bl.a. med spesialiserte sykepleiere og erfarne 

urosykepleiere. Det må være tett samarbeid med patologer, radiologer, onkologer og palliative team. 

Spesialisert neoadjuvant kjemoterapi må være mulig å gjennomføre, og onkologisk behandling ved 

tilbakefall av kreft bør være et tilbud i sykehus som opererer blærekreft med cystektomi. 

 

Tabell 14. Antall operasjoner for kreft i urinblæren med fjerning av urinblæren i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS Aker 30 24 29 

 OUS Radiumhospitalet 10 9 24 

 Ahus 20 23 27 

 Tønsberg 26 38 32 

 Hamar 5 8 6 

 Fredrikstad  7 15 6 

 Kristiansand 8 6 5 

Helse Vest Haukeland 25 38 33 

 Stavanger  13 15 0 

Helse Midt St. Olavs Trondheim 31 18 36 

Helse Nord UNN Tromsø 21 12 19 

 NS Bodø 15 8 7 
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Tabell 14 viser at operasjoner for blærekreft utføres på 12 sykehus i Norge. Basert på eksisterende 

kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi presentert i del en i 

denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for robusthetskrav til sykehus 

som skal operere blærekreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene kvalitativt god og likeverdig 

behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 

helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Tabell 15. Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med kreft i urinblæren med fjerning av 

urinblæren 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall urologer med kompetanse i 
cystectomi 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud   

Regelmessig tverrfaglige møter:  Minimum ukentlig med urolog, uroterapeut, 
onkolog, patolog, forløpskoordinator 

MR med dedikerte radiologer  

Patologiservice til stede Tilgjengelig med mulighet for frysesnitt 

Utdanningsfunksjon i urologi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister Ikke etablert for blærekreft 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling 20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. Helsedirektoratet 

2013 
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk 4919 menn diagnosen prostatakreft. Prognosen er svært god. Fem års relativ overlevelse 

er 91 prosent.   

Operasjonsmetode 

Radikal prostatektomi utføres som åpen teknikk eller kikkhullsteknikk med robot. Kikkhullsteknikk 

medfører kortere liggetid og raskere rehabilitering. Hvorvidt det gir bedre resultat for overlevelse og 

senkomplikasjoner er uavklart.  

Spesielle forhold 

Nær 2000 blir årlig operert for prostatakreft med kurativ intensjon i Norge.  

Behandling av prostatakreft er omdiskutert. Det er usikker effekt av radikalbehandling på total 

overlevelse. Det er enighet om at en stor gruppe av prostatakreftpasienter ikke bør behandles, men 

følges nøye (aktiv overvåkning). Overbehandling av pasienter med klinisk ikke-signifikant 

prostatakreft er en kjent utfordring i vestlige land.  

Nødvendig minstevolum per sykehus og kirurg er vanskelig å definere. Urologiske kirurger på mange 

sykehus utfører også annen bekkenkirurgi, enn prostatakirurgi. Dette kan i noen grad kompensere 

for lavt volum av prostatakreftkirurgi.  
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Tabell 16. Antall radikale prostatektomier i 2011, 2012 og 2013  

 

  Åpen operasjon Robotassistert kikkhulls-operasjon 

 Sykehus 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Helse Sør-
Øst 

OUS 
Radiumhospitalet 

0 1 0 536 583 330 

 OUS Aker  0 0 1 220 250 299 

 Ahus 68 77 87 0 0 0 

 Tønsberg 68 68 67 0 0 0 

 Hamar 78 81 85 0 0 0 

 Skien 0 1 0 116 137 100 

 Kristiansand 26 25 5 0 0 0 

 Arendal 37 34 1 0 0 63 

 Bærum 28 32 17 0 0 0 

 Drammen  41 56 64 0 0 0 

 Ringerike 31 25 12 0 0 0 

Helse Vest Førde 14 15 0 0 0 0 

 Haukeland 3 1 1 127 142 140 

 Haugesund 11 0 1 0 0 0 

 Stavanger 2 0 0 76 106 113 

Helse Midt St. Olavs 
Trondheim 

17 2 2 117 237 160 

 St. Olavs Orkdal  - - - - 26 133 

Helse Nord UNN Tromsø 69 50 35 23 46 72 

 NS Bodø 28 25 24 0 0 0 

Tabellen viser at 19 sykehus utfører radikal prostatektomi i Norge.  

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere prostatakreft i Norge. Målsetningen er å sikre 

pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt 

funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, 

kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen 

ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 
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Tabell 17. Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med prostatakreft med radikal kirurgi 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall urologer med kompetanse 
i radikal prostatektomi 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessig tverrfaglig møte  Minimum ukentlig med urolog, onkolog, 
patolog, radiolog, forløpskoordinator 

MR med dedikerte radiologer  

Endorektal ultralyd  

Patologiservice  Tilgjengelig 

Utdanningsfunksjon i urologi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer *  

Rapportering til nasjonalt register**  

Deltakelse i klinisk forskning   

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 200 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  50 

Minimum antall operasjoner per kirurg 20 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. 

Helsedirektoratet 2015 

**Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft. www.kreftregisteret.no 
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 ble det diagnostisert 325 nye tilfeller av testikkelkreft. Prognosen er svært god. Femten års 

relativ overlevelse er 97 prosent.  

Operasjonsmetode 

Primærkirurgi er en enkel kirurgisk oppgave, som kan gjøres av urologer med tilgang til anestesi. 

Spesielle forhold 

Før kirurgi skal det gis tilbud om nedfrysing og lagring av spermier. Alle pasientene bør før fjerning av 

testikkel tilbys innsetting av testikkelprotese i samme operasjon dersom pasientens kliniske tilstand 

tillater det. Histologisk undersøkelse skal gjøres som hastesak, og samarbeidende onkologisk avdeling 

skal uten unødig opphold få informasjon og epikrise, slik at oppstart av eventuell etterbehandling kan 

planlegges. 
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Tabell 18. Antall operasjoner for kreft i testikkel i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus  2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS Radiumhospitalet 7 3 9 

 OUS Aker 43 16 14 

 Ahus 29 25 13 

 Tønsberg  6 6 5 

 Hamar 4 10 10 

 Kongsvinger 1 0 4 

 Lillehammer 3 6 3 

 Skien 2 10 6 

 Østfold 5 9 8 

 Kristiansand 6 8 14 

 Arendal 1 1 10 

 Bærum 5 6 2 

 Drammen 2 14 5 

 Ringerike 2 2 1 

Helse Vest Førde 1 6 8 

 Haukeland  35 37 26 

 Haugesund 1 10 7 

 Haraldsplass 1 2 0 

 Stavanger 11 22 30 

Helse Midt Ålesund 9 11 15 

 Molde 5 4 3 

 Volda 3 1 1 

 Levanger 5 2 3 

 Namsos 1 0 2 

 St. Olavs Trondheim 18 19 26 

Helse Nord Hammerfest 2 0 0 

 UNN Tromsø 14 8 9 

 UNN Harstad 2 1 1 

 UNN Narvik 1 1 1 

 NS Bodø 8 4 6 

 NS Vesterålen 2 1 0 

 Mosjøen 3 1 6 

 Sandnessjøen 0 2 2 

Tabell 18 viser at 30 sykehus opererer pasienter med testikkelkreft.  

SWENOTECA er en svensk-norsk faggruppe for testikkel kreft som samarbeider om faglige 

anbefalinger for behandling av kreft i testikkel. Gruppen anbefaler sentralisering av operasjoner for 

kreft i testikkel. Det skyldes ikke det kirurgiske inngrepet alene, men først og fremst behovet for 

onkologisk kompetanse på sykehuset. Sykehus bør ha onkologisk kompetanse slik at pasienter kan 

informeres om ulike behandlingsalternativ før utskrivning. Det eksisterer fire lokale kvalitetsregistre i 

Norge (Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen) som inkluderer alle pasienter behandlet for 

testikkelkreft i Norge. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 

helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 



 

Kreftkirurgi i Norge 54 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Tabell 19. Antall retroperitoneale lymfeknutetoiletter utført i 2011, 2012 og 2013 

Helseforetak  Sykehus  2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS Aker 8 15 15 

 OUS Radiumhospitalet 12 15 6 

Helse Vest  Haukeland 3 3 12 

Helse Midt  St. Olavs Trondheim 3 3 3 

Helse Nord UNN Tromsø 3 3 1 

 

Hos noen få pasienter forekommer det spredning til lymfeknuter på bakre bukvegg og disse kan 

opereres med retroperitonealt lymfeknutetoilette. Denne operasjonen er sentralisert til 

regionssykehusene.  

Det må vurderes om denne behandlingen bør sentraliseres til to eller tre regionsykehus. 

SWENOTECA vil gi sin anbefaling om dette i nær framtid. 

 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere lungekreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene 

kvalitativt god og likeverdig behandling.  

 

Tabell 20. Anbefalte krav til sykehus som skal operere kreft i testikkel 

Robusthetskrav Kommentar 

Spesialitet  Fortrinnsvis spesialist i urologi, eventuelt 

generell kirurg  

Sikker logistikk til avdeling med tverrfaglige 

møter (urolog, onkolog, patolog, radiolog, 

forløpskoordinator) 

 

Onkolog  Tilgjengelig 

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister Ikke etablert 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde  Ingen krav 

Minimum antall operasjoner per avdeling  Ingen krav 

Minimum antall operasjoner per kirurg  Ingen krav 

* Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft. 

Helsedirektoratet i 2013.  
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Behandlingen av gynekologisk kreft er i hovedsak sentralisert til de fire Regionsykehusene og 

Stavanger, etter avtale med Haukeland sykehus. Norsk Gynekologisk Forening og Norsk Forum for 

Gynekologisk Onkologi anbefaler at gynekologisk kreft, både kreft i livmor, eggstokk, livmorhals og 

kjønnslepper, blir operert på de fire regionsykehusene.  

 

Gravide med livmorhalskreft bør sentraliseres til OUS-Radiumhospitalet. Fertilitetsbevarende kirurgi 

ved livmorhalskreft i tidlig stadium er sentralisert til OUS-Radiumhospitalet. Bekkeneksentrasjoner 

ved gynekologisk kreft er sentralisert til OUS-Radiumhospitalet.  

 

 Livmorkreft 18.1

Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk 643 kvinner diagnosen livmorkreft. Prognosen er god. Fem-års relativ overlevelse er 85 

prosent. 

Operasjonsmetode 

Operasjonen som utføres er fjerning av livmoren og oftest fjernes også eggstokkene samtidig. 

Lymfeknutetoilette gjøres i mange tilfeller, avhengig av type kreftceller, pasientens allmenntilstand 

og resultat av frysesnitt. Livmorkreft krever ikke spesielle operasjonsteknikker og samme operasjon 

utføres for godartede sykdommer i livmoren på de fleste gynekologiske avdelinger. Operasjonen 

utføres både med åpen teknikk, med kikkhullsteknikk og med robotassistert kikkhullsteknikk. 
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Tabell 21.  Antall operasjoner for livmorkreft i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst  OUS 166 137 148 

 Ahus 51 44 48 

 Tønsberg 34 16 19 

 Elverum 8 8 8 

 Gjøvik 4 5 10 

 Kongsvinger 0 4 5 

 Lillehammer 17 12 16 

 Skien 16 16 12 

 Fredrikstad  21 11 21 

 Kristiansand 11 18 16 

 Arendal 8 11 6 

 Bærum 5 5 16 

 Drammen 12 21 16 

 Ringerike 1 5 5 

Helse Vest  Haukeland  87 78 91 

 Haugesund 18 13 14 

 Stavanger 28 30 22 

Helse Midt Ålesund 11 7 9 

 St. Olavs Trondheim 91 67 70 

 St. Olavs Orkdal  0 9 11 

Helse Nord  UNN Tromsø 53 28 48 

 NS Bodø 4 2 2 

 

Tabellen viser at livmorkreft opereres ved 22 sykehus i Norge i 2013. Basert på eksisterende 

kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi presentert i del en i 

denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for robusthetskrav til sykehus 

som skal operere livmorkreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene kvalitativt god og likeverdig 

behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 

helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling.   
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Tabell 22. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med livmorkreft 

Robusthetskrav Kommentar 

Minste antall gynekologer med gynekologisk -
onkologisk spesialkompetanse på sykehuset41 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med gynekolog, onkolog, 
patolog og forløpskoordinator 

MR med dedikerte radiologer  

Patologiservice  Dedikert patolog tilgjengelig, med mulighet for 
frysesnitt 

Kjemoterapi enhet  

Stråleterapi enhet   

Urolog tilgjengelig  

Utdanningsfunksjon i gynekologi  

Dedikert onkolog   

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Under utarbeidelse 

Rapportering til nasjonalt register* Under etablering 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. www.kreftregisteret.no 

 

 Eggstokkreft 18.2

Forekomst og overlevelse 

I 2012 ble det diagnostisert 444 nye tilfeller av eggstokkreft. Prognosen er relativt dårlig. Fem års 

relativ overlevelse er 44 prosent.  

Operasjonsmetode 

Kirurgisk behandling er viktig både for stadieinndeling og for maksimal tumorreduksjon, da det har 
vist bedre overlevelse. Ved operasjonen fjernes eggstokk med kreft, i tillegg er det standard å utføre 
stagingprosedyre som inkluderer å fjerne livmor, lymfeknuter i bekkenet og langs hovedpulsåren og 
fettforkle (oment). I tillegg fjernes alle metastaser som ofte omfatter deler av tarm og bukhinnen.  

Operasjonsteknikken er i hovedsak åpen kirurgi, men i tidlig stadium kan kikkhullsteknikk og 
robotassistert kikkhullsteknikk være aktuelt. Det har vært en utvikling senere år mot mer radikal 
kirurgi. Fjerning av alt synlig svulstvev gir stor gevinst på overlevelse også når kreftsykdommen i 
utgangspunktet er spredt til bukhulen. 

                                                        
41 ESGO= European Society of Gynecologic Oncology har utarbeidet robustkrav til sykehus som kan behandle gynekologisk kreft og 
utformet krav til utdanning av gyn-onkologer, som er anbefalt av NFGO (norsk gyn onkologisk forum) og NGF (norsk gynekologisk forening). 
 

http://www.kreftregisteret.no/
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Spesielle forhold 

For å operere eggstokkreft og utføre avansert metastasekirurgi, bør avdelingen ha et team med 
tverrfaglig bemanning. Teamet må ha erfaren gyn-onkolog helst med ESGO godkjenning som et 
minimumskrav, dedikert gastrokirurg og urolog må være tilgjengelig.  

 

Tabell 23.  Antall operasjoner for eggstokkreft i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS 142 134 142 

 Ahus 16 19 13 

 Tønsberg 4 8 5 

 Fredrikstad  5 13 5 

 Bærum 4 2 5 

Helse Vest Haukeland  48 49 46 

 Stavanger 34 10 20 

Helse Midt  St. Olavs Trondheim  54 46 36 

Helse Nord  UNN Tromsø 28 15 19 

 NS Bodø 1 3 4 

 

Tabellen viser at eggstokkreft ble operert ved 10 sykehus i Norge i 2013. Basert på eksisterende 

kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi presentert i del en i 

denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for robusthetskrav til sykehus 

som skal operere eggstokkreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene kvalitativt god og 

likeverdig behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 

helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Eggstokkreft oppdages av og til ved operasjon av det som antas å være godartet eggstokksvulst, 
derfor er det flere enn Regionsykehusene og Stavanger Universitetssykehus som er registrert her. 
Disse pasientene blir henvist videre til regionsykehus og ofte operert på nytt med standard 
stagingprosedyre.  
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Tabell 24. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med eggstokkreft 

Robusthetskrav Kommentar 

Minste antall gynekologer med gyn-onkologisk 
spesialkompetanse42 på sykehuset 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter  Minimum ukentlig med gynekolog, onkolog, 
radiolog, patolog og forløpskoordinator 

CT med dedikerte radiologer  

Patologiservice  Dedikert patolog tilgjengelig, med mulighet for 
frysesnitt 

Urolog tilgjengelig  

Utdanningsfunksjon i gynekologi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Under utarbeidelse 

Rapportering til nasjonalt register*  

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. www.kreftregisteret.no 

  

                                                        
42 ESGO= European Society of Gynecologic  Oncology har utarbeidet robustkrav til sykehus som kan behandle gynekologisk 
kreft og utformet krav til utdanning av gyn-onkologer, som er anbefalt av NFGO (norsk gyn onkologisk forum) og NGF (norsk 
gynekologisk forening).  

http://www.kreftregisteret.no/
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 Kreft i livmorhalsen 18.3

Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk 330 kvinner diagnosen livmorhalskreft. Prognosen er relativt god. Fem års relativ 

overlevelse er 79 prosent. Livmorhalskreft er en kreftform som nå i stor grad oppdages i forstadiet 

eller i tidlig fase på grunn av screeningtilbudet norske kvinner får, og på sikt forventes nedgang i 

insidens på grunn av HPV- vaksine for skolejenter.  

Operasjonsmetode 

Blir invasiv kreft påvist, fjernes livmoren.  Ved forstadier til livmorhalskreft brukes ulike 

operasjonsmetoder.  

Spesielle forhold 

Ved tidlig stadium og ønske om å bevare fertilitet, kan livmoren bevares ved å fjerne største delen av 

livmorhalsen og vevet rundt denne (trachelectomi) samt lymfeknuter i bekkenet. Operasjonen er 

sentralisert til OUS-Radiumhospitalet. Operasjon av tilbakefall i bekkenet (eksentrasjon) er 

sentralisert til OUS-Radiumhospitalet. 

 

Masseundersøkelsen av livmorhalskreft startet i 1992 som et prøveprosjekt og ble landsdekkende fra 

1995. Det er registrert 25 prosent nedgang i forekomst og 50 prosent nedgang i dødelighet etter at 

masseundersøkelsen ble landsdekkende. 

 

Tabell 25. Antall operasjoner for livmorhalskreft 2011, 2012 og 2013.  

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS  52 50 50 

 AHUS 1 4 2 

Helse Vest  Haukeland 26 24 22 

Helse Midt St. Olavs Trondheim 15 14 16 

 St.Olavs Orkdal  0 1 4 

Helse Nord UNN Tromsø 11 6 12 

 

 

Tabellen viser at regionsykehusene opererer kvinner med kreft i livmorhalsen. Basert på eksisterende 

kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi presentert i del en i 

denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for robusthetskrav til sykehus 

som skal operere pasienter med kreft livmorhalsen i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene 

kvalitativt god og likeverdig behandling.  I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt 

funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, 

kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen 

ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 
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Tabell 26. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i livmorhalsen 

Robusthetskrav Kommentar 

Minste antall gynekologer med gyn-onkologisk 
spesialkompetanse 43på sykehuset 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter  Minimum ukentlig med gynekolog, onkolog, 
patolog, radiolog og forløpskoordinator 

MR og CT med dedikerte radiologer  

PET-CT   

Patologiservice til stede Mulighet for frysesnitt 

Urolog tilgjengelig  

Kjemoterapi enhet  

Stråleterapi enhet   

Utdanningsfunksjon i gynekologi  

Dedikert ståle-onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Under utarbeidelse 

Rapportering til nasjonalt register*  

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per sykehus 20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. www.kreftregisteret.no.  

  

                                                        
43 ESGO= European Society of Gynecologic  Oncology har utarbeidet robustkrav til sykehus som kan behandle gynekologisk kreft og 
utformet krav til utdanning av gyn-onkologer, som er anbefalt av NFGO (norsk gyn onkologisk forum) og NGF (norsk gynekologisk forening).   

http://www.kreftregisteret.no/
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 239 personer, henholdsvis 170 menn og 69 kvinner diagnosen kreft i spiserøret. 

Prognosen er dårlig. Fem års relativ overlevelse er 14 prosent for menn og 12 prosent for kvinner.  

Operasjonsmetode 

Operasjonen er fjerning av den del av spiserøret svulsten sitter i. Operasjonen kan utføres med åpen 

teknikk, kikkhullsteknikk eller en kombinasjon av åpen teknikk i brysthulen og kikkhullsteknikk for 

den del av operasjonen som utføres fra bukhulen. 

Spesielle forhold 

Andelen pasienter som kan opereres er rundt 30 prosent. Kirurgi er nært knyttet til onkologisk 

behandling. Utredning og kirurgisk behandling av spiserørskreft i Norge er høyt spesialisert og utføres 

bare på regionssykehusene. Dødeligheten ved kirurgi skal ligge under fem prosent. Alle sykehus som 

opererer spiserørskreft i Norge deltar i skandinavisk forskningsprotokoll. 

 

 

Tabell 27. Antall operasjoner for spiserørskreft per år i perioden 2011-2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS 30 42 35 

Helse Vest  Haukeland  13 16 15 

Helse Midt St. Olavs Trondheim  11 6 11 

Helse Nord UNN Tromsø  10 10 12 

 

Tabellen viser at spiserørskreft bare opereres på regionsykehusene. Basert på eksisterende kunnskap 

om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi presentert i del en i denne 

rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for robusthetskrav til sykehus som skal 

operere spiserørskreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene kvalitativt god og likeverdig 

behandling.  

 

  

 KREFT I SPISERØR 19.



 

63 KREFT I SPISERØR 

Tabell 28. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i spiserøret 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall kirurger som behersker 
kirurgien 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
gastromedisiner, klinisk ernæringsfysiolog og 
forløpskoordinator 

Thoraxkirurg tilgjengelig  

Endoskopisk ultralyd tilgjengelig  

Nucleærmedisinsk service  

Patologiservice til stede  

Kompetanse til å utføre endoskopisk behandling 
av dysplasi og tidlig cancer 

 

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt register Under etablering 

Rapportering til NoRGast** Når nasjonal godkjenning er oppnådd  

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  10 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer 
(spiserørskreft). Helsedirektoratet 2012 
**Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no  

  

http://www.norgast.no/
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 492 personer, henholdsvis 294 menn og 198 kvinner diagnosen kreft i magesekken. 

Prognosen er relativt dårlig. Fem års relativ overlevelse er 24 prosent for menn og kvinner. 

Operasjonsmetode 

Ved kreftsvulster i magesekken fjernes hele magesekken eller deler av denne, avhengig av hvor 

svulsten sitter og svulsttype. Kriterier for valg av metode er beskrevet i det nasjonale 

handlingsprogrammet. 

Spesielle forhold 

Per i dag utføres inngrep på magesekk og tolvfingertarm i hovedsak for akutte tilstander som 

perforert magesår, blødende magesår eller skader, eller innenfor kirurgisk behandling av sykelig 

overvekt. Disse indikasjonene representerer imidlertid nokså forskjellige inngrep sammenlignet med 

kirurgi for kreft i magesekken. 

Rundt 40 prosent av pasienter med kreft i magesekken opereres. Dødeligheten i forbindelse med 

operasjonen skal være under fem prosent. 

 

Tabell 29. Antall operasjoner for kreft i magesekken i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS 18 32 27 

 Ahus 13 12 9 

 Lillehammer 11 5 2 

 Kristiansand 10 15 7 

 Drammen 8 5 3 

Helse Vest Førde 9 3 7 

 Haukeland 29 23 24 

 Haugesund 4 5 3 

 Stavanger  18 10 14 

Helse Midt St. Olavs Trondheim  22 27 34 

Helse Nord UNN Tromsø  21 29 29 

 

Tabellen viser at 11 sykehus opererer kreft i magesekken. Basert på eksisterende kunnskap om 

volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi presentert i del en i denne 

rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for robusthetskrav til sykehus som skal 

operere magekreft i Norge. Målsetningen er å sikre pasientene kvalitativt god og likeverdig 

behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 
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helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Tabell 30. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som utfører operasjoner av pasienter med kreft i 
magesekken 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall kirurger som behersker 
kirurgien 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
gastromedisiner, klinisk ernæringsfysiolog og 
forløpskoordinator 

Thoraxkirurg tilgjengelig  

Endoskopisk ultralyd tilgjengelig  

Patologiservice til stede  

Kompetanse til å utføre endoskopisk 
behandling av dysplasi og tidlig cancer 

 

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt register Under etablering 

Rapportering til NoRGast** Når nasjonal godkjenning er oppnådd 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  10 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken 
(ventrikkelkreft). Helsedirektoratet 2014 
**Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no  
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Forekomst og overlevelse 

Tykktarmskreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. I 2012 fikk totalt 2717 personer, 

henholdsvis 1294 menn og 1424 kvinner diagnosen tykktarmskreft. Prognosen er relativt god. Fem 

års relativ overlevelse er 60 prosent for menn og 63 prosent for kvinner. 

Operasjonsmetoder 

Hovedbehandlingen for tykktarmskreft er kirurgi, som helbreder omtrent 40 prosent av pasientene. 

65 prosent av alle pasienter blir kurativt operert. Rundt 25 prosent opereres i palliativ øyemed.  

Operasjonsmetode varierer. Trettitre prosent av operasjonene utføres med kikkhullsteknikk for alle 

sykehusene samlet, mens de resterende gjøres som åpen kirurgi.  

Flere studier 44, 45viser at langtidsoverlevelsen er lik ved kikkhullsteknikk og åpen operasjon. For 

egnede pasienter er kikkhullskirurgi mer skånsomt med raskere rekonvalesenstid og kortere liggetid. 

Det er i dag ikke noe krav til at sykehus som opererer tykktarmskreft skal tilby kikkhullsteknikk. Men 

det må være et krav at pasienter som egner seg for kikkhullskirurgi informeres om de to 

operasjonsmetodene og kan ta selvstendig valg. 

Spesielle forhold 

400 pasienter opereres som øyeblikkelig hjelp, og ivaretas av sykehus med akuttfunksjon. Kirurgene 

som opererer tykktarmskreft er de samme som opererer godartede sykdommer i tykk- og tynntarm, 

og anoproktologiske sykdommer. Tykktarmkirurgien utføres i dag både av spesialister i 

gastroenterologisk kirurgi og i generell kirurgi. I Danmark og i Storbritannia anbefales det at det 

opprettes tarmkreftsentre for henholdsvis 350.000 – 500.000 innbyggere og 500.000 innbyggere og 

at minst 6 spesialister i tarmkirurgi er knyttet til hvert senter. Dansk Kirurgisk Selskab setter som 

minimumstall 120 operasjoner for tykktarmskreft per sykehus og minimum 20 per kirurg per år, for å 

sikre høy kvalitet og tilstrekkelig grunnlag for utdanning. Dansk Kirurgisk Selskap setter som krav av 

at kirurgi for tykk- og endetarmskreft ikke skal skilles geografisk, at elektiv kirurgi for tarmkreft ikke 

skal skilles fra øyeblikkelig hjelp og at det bør være minimum seks gastrokirurger med 

spesialkompetanse innen tykk- og endetarmskreft per sykehus. 

Settes samme kriterier i Norge ville bare et fåtall norske sykehus operere tykktarmskreft. De siste 

årene er overlevelse etter behandling for endetarmskreft blitt bedre enn for tykktarmskreft. Årsaken 

er bl.a. en betydelig sentralisering av kirurgisk behandling av endetarmskreft. Om sentralisering av 

kirurgi for tykktarmskreft vil gi tilsvarende økning i overlevelse er vanskelig å si med sikkerhet. Dette 

                                                        
44 Chand M et al. Surg.Endosc 2014 28:3263-72. A Systematic review and meta-analysis evaluating the role of laparoscopic surgical 

resection of transverse colon 
45 Kuhry et al. Cancer treat Rev 2008; 34 (6) 498-504. Longterm outcome of laparoscopic surgery for colorectal cancer: a Cochrane 
systematic review of randomized controlled trials. 

 TYKKTARMSKREFT 21.



 

67 TYKKTARMSKREFT 

må imidlertid vurderes. På denne bakgrunn gis to alternativer til krav til sykehus som skal operere 

pasienter med tykktarmskreft.  

Tabell 31. Antall operasjoner for tykktarmskreft i 2011, 2012 og 2013, og andelen som ble operert 

med kikkhullsteknikk 

1 = Antall operasjoner for tykktarmskreft per år. 2 = Andel operert med kikkhullsteknikk (%) 

  
Sykehus 

1 2 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS unntatt Aker 109 116 152 30 40 48 

 OUS Ullevål * 79 93 128 42 49 57 

 OUS Radiumhospitalet * 30 23 24 0 0 0 

 Aker 56 8 0 55 100 0 

 Ahus 158 169 155 11 9 28 

 Diakonhjemmet 54 43 48 48 72 63 

 Tønsberg  89 105 91 18 16 24 

 Hamar 70 64 62 20 31 39 

 Gjøvik 43 35 40 47 71 83 

 Kongsvinger 18 12 13 0 0 0 

 Lillehammer 44 37 34 57 60 30 

 Skien 60 61 62 55 48 66 

 Fredrikstad 144 136 131 2 30 47 

 Kristiansand 57 77 102 39 39 40 

 Arendal 36 45 14 31 38 43 

 Bærum 67 61 64 55 53 66 

 Drammen 98 100 106 67 55 62 

 Ringerike 30 34 34 0 12 71 

 Notodden 0 16 3 0 0 0 

Helse Vest Førde  46 44 69 2 2 3 

 Haukeland 98 79 114 24 24 16 

 Voss  13 14 24 39 14 8 

 Haugesund 43 61 61 47 41 51 

 Haraldsplass 77 78 89 73 67 79 

 Stavanger 138 128 118 60 43 44 

Helse Midt Ålesund 69 66 65 17 12 6 

 Molde 50 56 64 14 9 6 

 Levanger 45 46 37 0 4 0 

 Namsos 22 24 14 45 25 14 

 St. Olavs Trondheim 86 88 114 7 16 14 

 St. Olavs Orkdal  52 40 35 25 25 23 

Helse Nord Hammerfest 12 18 17 17 0 12 

 UNN Tromsø 59 69 56 47 57 48 

 UNN Harstad 21 21 32 0 33 31 

 UNN Narvik 9 7 2 0 0 0 

 NS Bodø 57 51 71 9 18 40 

 Mo i Rana 17 25 23 12 32 52 

 Sandnessjøen 9 20 16 22 25 50 
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*Tallene er hentet fra Avdeling for gastro- og barnekirurgi, OUS. 

Tabellen viser at 36 sykehus opererer pasienter med tykktarmskreft. Antall operasjoner varierer fra 

noen få til rundt 150 per sykehus per år. I Nasjonalt handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft46 

anbefales at kirurgisk behandling av tykktarmskreft bør utføres av spesialister i gastroenterologisk 

kirurgi. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom 

helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, kan dette skyldes 

operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen 

tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet to alternative anbefalinger 

for robusthetskrav til sykehus som skal operere tykktarmskreft i Norge. Målsetningen er å sikre 

pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling.  

 

Alternativ 1, hovedforslag for de nærmeste årene: I Norge bør hvert sykehus som behandler 

tykktarmskreft ha minst 30 operasjoner per år. Det tilsvarer 10-15 operasjoner for tykktarmskreft per 

gastrokirurg per år. Opptaksområdet for sykehuset bør være minimum 100 000 innbyggere. 

Videre bør spesialist i gastroenterologisk kirurgi operere eller veilede kirurg under utdanning i alle 

operasjoner for tykktamskreft. Dette anbefales i Nasjonalt Handlingsprogram for behandling av 

pasienter med tykktarmskreft. 

 

Alternativ 2: Operasjoner for kreft i tykktarm opereres på de samme sykehus som opererer kreft i 

endetarm. Opptaksområdet for sykehuset bør da være minimum 200 000 innbyggere. Dette 

alternativet bør utredes og vil kunne være målet på sikt. 

 

  

                                                        
46 Helsedirektoratet 2013. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgingen av kreft i tykktarm 
og endetarm. 
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Tabell 32. Anbefalte robusthetskrav krav til sykehus som opererer pasienter med tykktarmskreft 

(Alternativ 1) 

Robusthetskrav Kommentar 

Minste antall spesialister i gastroenterologisk 
kirurgi 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter  Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
forløpskoordinator 

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi i 
døgnberedskap 

 

Patologiservice til stede Tilgjengelig 

Urolog tilgjengelig  

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Sikker logistikk til avd. som utreder og behandler 
levermetastaser 

 

Deltakelse i klinisk forskning  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Komplett rapportering til nasjonalt register**  

Rapportering til NoRGast*** Når nasjonal godkjenning er oppnådd 

Praktisering av ERAS****  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 100 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  30 

Minimum antall operasjoner per kirurg  15 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. 
Helsedirektoratet 2013 
** Nasjonalt kvalitetsregister for tykk -og endetarmskreft. www.kreftregisteret.no 
*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no 
****Enhanced Recovery After Surgery 
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Tabell 33. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med tykktarmskreft 
(Alternativ 2) 

Robusthetskrav Kommentar 

Minste antall spesialister i gastroenterologisk kirurgi Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med deltakelse 
av kirurg, onkolog, patolog, 
forløpskoordinator 

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi i døgnberedskap  

Patologiservice til stede Tilgjengelig 

Urolog tilgjengelig  

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Sikker logistikk til avd. som utreder og behandler 
levermetastaser 

 

Deltakelse i forskningsnettverk innen sykdomsgruppen  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Komplett rapportering til nasjonalt register**  

Rapportering til NoRGast*** Når nasjonal godkjenning er 
oppnådd 

Praktisering av ERAS****  

Tykktarmskreft og endetarmskreft skal opereres på samme 
sykehus 

 

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 200 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  60 

Minimum antall operasjoner per kirurg  20 
* Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. 

Helsedirektoratet 2013 

** Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. www.kreftregisteret.no 

*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no 

****Enhanced Recovery After Surgery 
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Forekomst og overlevelse  

I 2012 fikk totalt 1304 personer, henholdsvis 764 menn og 540 kvinner diagnosen endetarmskreft. 
Prognosen er relativt god. Fem års relativ overlevelse er 65 prosent for menn og 68 prosent for 
kvinner.  

Operasjonsmetode 

Kirurgisk behandling av endetarmskreft er for de aller fleste pasienter fjerning av hele eller deler av 

endetarm og endetarmsåpning. Andelen pasienter som opereres med kikkhullsteknikk er økende. 

Spesielle forhold 

Rundt 40 prosent av pasientene gjennomfører stråle- og cellegiftbehandling før operasjon. 

Operasjonen krever tre kirurger, der to skal være spesialist eller utdanningskandidat sammen med 

spesialist i gastrokirurgi.  

Pasienter med endetarmskreft hadde tidligere dårlig prognose. I 1993 initierte Norsk Rectum Cancer 

Gruppe Total Mesorectal Eksisjon (TME) som nasjonal standard for kirurgisk behandling av 

endetarmskreft.  Norsk Rectum Cancer Register (i dag Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og 

endetarmskreft), under Kreftregisteret ble etablert. Registeret kombinerer klinisk relevante 

behandlings data med epidemiologiske data. I 2007 ble tykktarmskreft inkludert i registeret. Det er 

dokumentert reduksjon av lokale tilbakefall fra 25 prosent til fem prosent og vesentlig forbedret 

overlevelse på nasjonalt nivå. Resultater av behandlingen er siden 2012 offentliggjort på sykehusnivå 

i registerets årsrapport. 47 Antallet sykehus som behandler pasienter med endetarmskreft er redusert 

fra 52 til rundt 20. 

 

  

                                                        
47 Årsrapport for tykk- og endetarmskreft 2013, Kreftregisteret 2013. www.kreftregisteret.no  
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Tabell 34. Antall operasjoner for endetarmskreft med stor reseksjon eller amputasjon av endetarmen 

i 2011, 2012 og 2013, og andel operasjoner med kikkhullsteknikk 

1= Antall operasjoner per år 2 = Andel operert med kikkhullsteknikk (%) 

  
Sykehus 

1 2 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS unntatt Aker 130 116 119 9 10 20 

 OUS Ullevål * 47 36 49 25 33 49 

 OUS Radiumhospitalet * 83 80 70 0 0 0 

 Aker  27 17 0 0 41 0 

 Ahus 47 69 57 0 1 0 

 Diakonhjemmet 10 11 4 50 27 25 

 Tønsberg 20 42 28 0 0 0 

 Hamar 23 33 25 26 15 36 

 Gjøvik 20 15 27 80 67 74 

 Skien 13 12 18 92 92 89 

 Fredrikstad  44 41 52 0 5 46 

 Kristiansand 29 42 44 10 24 11 

 Bærum 18 28 16 0 29 38 

 Drammen 49 35 33 65 80 88 

Helse Vest Haukeland  93 65 82 9 26 23 

 Haugesund 16 18 31 13 11 19 

 Stavanger 37 45 34 30 40 29 

Helse Midt Ålesund 21 42 37 0 0 0 

 Molde 11 4 0 0 0 0 

 Levanger 15 17 13 0 0 0 

 St. Olavs Trondheim 62 68 52 2 0 2 

Helse Nord UNN Tromsø 57 46 41 61 72 54 

 NS Bodø 8 10 10 12 70 50 

*Tallene er hentet fra Avdeling for gastro- og barnekirurgi, OUS 

 

Tabellen viser at 22 sykehus operer pasienter med endetarmskreft. Noen sykehus tilbyr ikke 

kikkhullskirurgi.  

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere endetarmskreft i Norge. Målsetningen er å sikre 

pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt 

funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, 

kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen 

ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 
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Tabell 35. Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med endetarmskreft 

Robusthetskrav Kommentar 

Minste antall spesialister i gastroenterologisk 
kirurgi 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
forløpskoordinator 

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi i 
døgnberedskap 

 

Patologiservice til stede Tilgjengelig 

Urolog tilgjengelig  

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*  

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister**  

Rapportering til NoRGast*** Når nasjonal godkjenning er oppnådd 

Sikker logistikk til avdeling som utreder og 
behandler levermetastaser 

 

Deltakelse i forskningsnettverk innen 
sykdomsgruppen 

 

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
* Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av endetarmskreft. 

Helsedirektoratet 2012 

** Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. www.kreftregisteret.no 

*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no 
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Forekomst og overlevelse  

Kreft i lever er i hovedsak spredning fra annen kreft, som oftest kreft i tykk- og endetarm. Primære 

leversvulster forekommer sjelden i Norge. Rundt 1600 pasienter får hvert år påvist spredning til lever 

fra tykk- og endetarmskreft. Rundt 20 prosent av disse kan opereres. 

Fem års relativ overlevelse etter operasjon for kreft med spredning til leveren er mellom 30 og 50 

prosent.  

Operasjonsmetode  

Det er flere operasjonsmetoder. Formell høyre- eller venstreidig reseksjon av lever opereres med 

åpen teknikk. Ved noen venstresidige reseksjoner benyttes kikkhullsteknikk. Det utføres et økende 

antall kilereseksjoner hvor en mindre andel levervev fjernes. Svulstens beliggenhet og eventuelle 

sammenvoksninger etter tidligere kirurgi avgjør valg av operasjonsmetode. Som hovedprinsipp skal 

metode som bevarer mest mulig friskt levervev velges. Dette er viktig fordi en stor andel pasienter 

får tilbakefall og må opereres flere ganger. Det er vist at forsøk på å fjerne svulster som kommer 

tilbake gir bedre prognose enn å ikke operere. 

Spesielle forhold 

Preoperativ diagnostikk er vanligvis relativt enkel i denne pasientgruppen. Biopsi er sjelden 

nødvendig. Valg av pasienter som egner seg for kirurgi er en utfordring da man ikke kan vite med 

sikkerhet hvilke pasienter som vil ha nytte av kirurgi. Observasjonstid, veksthastighet, og svulstens 

respons på kjemoterapi blir vurdert når det skal besluttes om en pasient egner seg for operasjon.  

 

Tabell 36. Antall operasjoner for kreft i lever i 2011, 2012 og 2013 

 Sykehus 2011 2012 2013 

Helse Sør-Øst OUS 168 189 233 

 Kristiansand 2 7 7 

Helse Vest Haukeland 46 67 58 

 Stavanger 21 17 21 

Helse Midt St. Olavs Trondheim  42 38 59 

Helse Nord UNN Tromsø  30 29 22 
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Tabellen viser at operasjoner for kreft som har spredt seg til lever utføres på seks sykehus i 2013. 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere kreft i leveren i Norge. Målsetningen er å sikre 

pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling. I de ulike helseregioner foreligger en vedtatt 

funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er anført svært lave tall, 

kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at funksjonsfordelingen 

ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under avvikling. 

 

Tabell 37. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som utfører kirurgi på pasienter med kreft som har 
spredt seg til lever 

* Nasjonalt kvalitetsregister for leverkreft. www.kreftregisteret.no 

** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no 

 

 

 

  

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall kirurger som behersker 
metoden 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessige tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, radiolog, onkolog, 
patolog, forløpskoordinator 

MR med dedikerte radiologer  

Patologiservice til stede  

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Ikke etablert 

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister* Under etablering 

Deltakelse i klinisk forskning  

Rapportering til NoRGast** Når nasjonal godkjenning er oppnådd 

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  20 

Minimum antall operasjoner per kirurg  20 

http://www.kreftregisteret.no/
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Forekomst og overlevelse 

I 2012 fikk totalt 773 personer, henholdsvis 391 kvinner og 382 menn diagnosen kreft i 

bukspyttkjertelen. Prognosen er ikke god. Fem års relativ overlevelse er fire prosent for menn og fem 

prosent for kvinner. 

Operasjonsmetode 

Det er flere alternative operasjonsmetoder. Whipple´s operasjon omfatter fjerning av del av 

bukspyttkjertelen, deler av magesekken, deler av tolvfingertarmen, tynntarmen og gallegangen, og 

hele galleblæren. Pylorusbevarende operasjon er en liknende operasjon, men bevarer hele 

magesekken. Fjerning av hele bukspyttkjertelen kan være nødvendig i sjeldne tilfeller.  

Kikkhullsteknikk kan gjøres på selekterte pasienter med de fordelene denne teknikken gir. Det 

foreligger ingen randomiserte studier over langtidsoverlevelse etter åpen versus kikkhullsoperasjon 

for kreft i bukspyttkjertelen. 

Spesielle forhold 

Svulster i bukspyttkjertelen kan være vanskelige å diagnostisere. Spesielt gjelder det cystiske svulster 

som kan være ondartet. Både for disse og for solide svulster er det alminnelig praksis å utføre 

operasjon uten at biopsi er tatt. Dette fører til at noen pasienter blir operert for svulster som viser 

seg å ikke være kreft.  

 

Tabell 38. Antall operasjoner for kreft, usikker ondartet/godartet og godartet svulst i bukspyttkjertel, 

tolvfingertarm og galleganger i 2011, 2012 og 2013 

1 = Kreft i bukspyttkjertel, galleganger, papilla vateri og tolvfingertarm 

2 = Usikker ondartet/godartet svulst og cyster i bukspyttkjertel, galleganger og tolvfingertarm 

  1 2 

 Sykehus 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Helse 
Sør-Øst 

OUS  89 98 132 58 32 25 

Helse 
Vest 

Haukeland  23 23 25 7 11 11 

 Stavanger  10 13 8 6 3 6 

Helse 
Midt 

St. Olavs Trondheim 30 25 33 12 7 6 

Helse 
Nord 

UNN Tromsø  14 15 14 9 6 4 
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Tallene fra NPR viser antall pasienter med en kreftdiagnose og pasienter med godartede svulster og 

svulster eller cyster som er usikker godartet eller ondartet. Samme operasjon utføres for kreft og for 

svulster som viser seg å ikke være kreft eller usikker kreft/ikke-kreft. I de ulike helseregioner 

foreligger en vedtatt funksjonsfordeling mellom helseforetakene/sykehusene. Der det i tabellen er 

anført svært lave tall, kan dette skyldes operasjoner som er foretatt som øyeblikkelig hjelp eller at 

funksjonsfordelingen ikke er fulgt. I noen tilfeller kan det bety at en funksjon har vært under 

avvikling. 

Basert på eksisterende kunnskap om volum og andre forhold av betydning for kvalitet på kreftkirurgi 

presentert i del en i denne rapporten, er det etter beste skjønn utarbeidet anbefalinger for 

robusthetskrav til sykehus som skal operere pasienter med bukspyttkjertelkreft i Norge. 

Målsetningen er å sikre pasientene kvalitativt god og likeverdig behandling. 

 

Tabell 39. Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i bukspyttkjertelen 

Robusthetskrav Kommentar 

Minimum antall kirurger som behersker 
metoden 

Tre 

Intensivenhet med døgntilbud  

Regelmessig tverrfaglige møter Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 
radiolog, forløpskoordinator 

Patologiservice til stede  

Dedikert radiolog  

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi  

Dedikert onkolog  

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*   

Rapportering til nasjonalt register** Ikke etablert 

Rapportering til NoRGast*** Når nasjonal godkjenning er oppnådd 

Deltakelse i klinisk forskning  

Minimum størrelse opptaksområde  Rundt 400 000 

Minimum antall operasjoner per avdeling  10 

Minimum antall operasjoner per kirurg  10 
*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. 

Helsedirektoratet 2015 

** Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i bukspyttkjertelen. www.kreftregisteret.no 

*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no 

 

 

  

http://www.kreftregisteret.no/
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Hjernesvulst, barnekreft, hode-halskreft, nevroendokrine svulster og sarkom er alle kreftformer som 

krever høyspesialisert behandling. Behandlingen av disse pasientene er sentralisert til 

regionsykehusene, og vil derfor ikke omtales nærmere i denne rapporten. Det er imidlertid få 

operasjoner på hvert sykehus. En ytterligere sentralisering bør vurderes.  
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Vedlegg 1. Tabellen viser diagnosekode og prosedyrekode for de vanligste kreftformene. Tallene er 

trukket ut av NPR fra data innrapportert fra offentlig finansierte avdelingsopphold ved statlige eller 

private somatiske sykehus for perioden 2011-2013 

Kreftform Diagnosekode 
ICD10 

Prosedyrekode 
NCPM 

Spiserør  C15 JCC 

Magesekk C16 JDC, JDD 

Bukspyttkjertel 
 

C17, C22, C25, 
C24 
D13, D37, K86, 
K87 

JLC 00, JLC 10, JLC 20, JLC 30, JLC 40, JLC 
96, JLW  

Tykktarm C18, C19 JFB 20, JFB 30, JFB 33, JFB 40, JFB 43, JFB 
46, JFB 50, JFB 60, JFB 63 
JGB 00, JGB 10, JGB 30, JGB 96, JGB 97 
JFB 21, JFB 31, JFB 34, JFB 41, JFB 44, JFB 
47, JFB 51, JFB 61, JFB 64 
JGB 01, JGB 11, JGB 31 

Endetarm C20 JGB 00, JGB 10, JGB 30, JGB 96, JGB 97 
JGB 01, JGB 11, JGB 31 

Lever C22, C78.7 JJB 00, JJB 10, JJB 20, JJB 30, JJB 40, JJB 
50, JJB 53, JJB 60, JJB 71, JJB 96 

Nyre C64, C65 KAC 00, KAC 01, KAC 20, KAC 21 
KAD 00, KAD 01, KAD 10, KAD 11, KAD 
96, KAD 97 

Blære C67 KCC 

Prostata C61 KEC 00, KEC 10, KEC 20 
KEC 01 

Testikkel C62 KFC 00, KFC 10, KFC 96 
PJD 53, PJD 54, PJD 63, PJD 64, PJD 97, 
PJD 98  

Bryst C50, D05.1 HAC 10, HAC 15, HAC 20, HAC 25, HAC 30, 
HAC 99 
HAB 00, HAB 20, HAB 30, HAB 40, HAB 99 
PJD 42, PJD 52 

Skjoldbruskkjertel C73, D34, C35 
E04, E05, E06 
C75 
E21.0, E21.1 

BAA 20, BAA 25, BAA 30, BAA 40, BAA 
50, BAA 60, BAA 99 
PJD 41, PJD 51 
BBA 20, BBA 30, BBA 40, BBA 50 
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Lunge C34, C78 GCA 0, GCA 1, GCA 2, GCA 3, GCA 4, GCA 
5, GCA 6, GCA 7, GCA 8 
GDA 0, GDA 1, GDA 2, GDA 3, GDA 4, 
GDA 5, GDA 6, GDA 7, GDA 8 
GDB 0, GDB 1, GDB 2, GDB 3, GDB 4, GDB 
5, GDB 6, GDB 7, GDB 8 
GDC 0, GDC 1, GDC 2, GDC 3, GDC 4, GDC 
5, GDC 6, GDC 7, GDC 8 
GDD 0, GDD 1, GDD 2, GDD 3, GDD 4, 
GDD 5, GDD 6, GDD 7, GDD 8 

Livmor C54, C55 LCD 

Livmorhals  C53 LCD  

Eggstokk C56 LAE, LAF 

Malignt melanom C43 QAE, QBE, QCE, QDE, QXE 
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1. Bakgrunn 
Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017   
I regional plan for kirurgi blei funksjonsfordeling innan kreftkirurgi vedtatt. 
Funksjonsfordeling for lågvolumkirurgi innan lever/pankreas (bukspyttkjertel) og 
ventrikkelkreft (magekreft) blei vedtatt vidareført og blei ikkje sentralisert under føresetnad 
om eit tett fagleg samarbeid mellom helseføretaka. Krav til samarbeidet blei utarbeidd i eige 
skriv sendt helseføretaka datert juni 2013. 
 
Parallelt med arbeidet med kirurgiplanen blei det utarbeid Regional plan for diagnostikk og 
behandling av brystkreft og Regional plan for diagnostikk og behandling av 
prostatakreft. 
 
I arbeidet med innføring av pakkeforløp for kreft i planperioden er mange forhold og tiltak 
som vert peika på i den regionale planen følgt opp, men utan å ta for seg funksjonsfordeling 
innan kreftkirurgi.  
 
Kreftkirurgi i Norge; IS-2284; Helsedirektoratet, mars 2015 
I 2015 gav Helsedirektoratet ut rapporten Kreftkirurgi i Norge. Rapporten gir oversikt over 
kor mange operasjonar for ulike krefttypar som blir gjort på norske sjukehus i dag, og kva 
krav som bør stillast til sjukehus som skal utføre kreftkirurgi. Målet er å sikre likeverdige og 
kvalitativt god behandling til pasientar med kreft uansett kor ein bor. 
 
Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016 – 2019) 



 

Nasjonal helse- sjukehusplan legg rapporten om kreftkirurgi i Norge frå Helsedirektoratet til 
grunn og trekk fram forhold mellom volum og kvalitet og kva for krav ein må stille til sjukehus 
som skal operere kreftpasientar.  
 
Frå Oppdragsdokument til Helse Vest 2016: 
Følgjande strategiar og handlingsplanar skal leggast til grunn for utvikling av tenesta:  

- Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) frå Helsedirektoratet.  

2. Status  
Andre regionar 
Helse Nord: har gjennomført omfattande funksjonsfordeling i tråd med tilråding frå 
Helsedirektoratet , men må sentralisere meir innan kolonkirurgi 
Helse Midt-Norge: Mykje av kreftkirurgien er sentralisert til St. Olav, noko kreftkirurgi framleis 
i Ålesund. 
Helse Sør-Øst: Har hatt gjennomgang av gjeldande funksjonsfordeling basert på rapport frå 
Helsedirektoratet. Dei finn at organiseringa ligg tett opp til forslaga frå Helsedirektoratet, og 
har ikkje sett behov for omorganisering nå. Regionen følgjer dette med årleg evaluering basert 
på NPR-rapportering.  
 
Helse Vest 
Basert på rapporten frå Helsedirektoratet og datagrunnlag om kreftkirurgi i Helse Vest frå 
NPR, ser vi at gjeldande funksjonsfordeling for nokre kreftformer i Helse Vest ikkje er i tråd 
med nasjonale føringar og praksis i andre regionar. På fleire område er talet på operasjonar i 
nokre av helseføretaka under tilrådd volum.  

3. Vidare arbeid 
Det er behov for ein gjennomgang av funksjonsfordeling innan kreftkirurgi i Helse Vest både 
for å følgje opp styrevedtak i Helse Vest og nasjonale føringar. Dette er tatt inn i 
styringsdokumenta til helseføretaka for 2017:  
 

Helseføretaka skal delta i arbeidet med gjennomgang av kreftkirurgi i regionen. 
Gjennomgangen vil bli basert på Helsedirektoratet sin rapport Kreftkirurgi i Norge. Helse 
Vest RHF vil kome tilbake til dette i eige brev. 

 
Det blir nå etablert eit regionalt prosjekt med brei deltaking frå helseføretaka, tillitsvalde og 
brukarar for å vurdere funksjonsfordeling innan kreftkirurgi i regionen. Prosjektet skal og 
avklare om flytting av kreftkirurgi gir ledig operasjonskapasitet som kan nyttast til andre 
inngrep. Det skal gjerast ein gjennomgang av elektiv kirurgi generelt med mål om  at samla 
kapasitet i regionen blir fullt utnytta.  
 
For å sikre god utnytting av operasjonskapasitet i alle føretak og legge eit godt grunnlag for å 
oppretthalde akuttkirurgisk verksemd ved mindre sjukehus, vil prosjektet få i oppdrag  å 
vurdere moglegheitene for å flytte kirurgisk aktivitet frå store til mindre einingar. 
 



 

Ei første overordna analyse av aktivitetsdata for kirurgi i perioden 2014 – 2016 viser at det 
truleg ei skeivfordeling mot dei store sjukhusa, ikkje berre for avansert kirurgi, men også for 
de vanlige formene for kirurgi. 
 
Organisering av arbeidet med gjennomgang av kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i regionen 
blei drøfta Direktørmøtet 16. oktober 2017. 



LUNGEKREFT

Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med lungekreft

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall spesialister i thoraxkirurgi Tre

Rune Haaverstad, Professor/Seksjonsleder

Pirjo-Ritta Salminen, Overlege PhD

Vegard S. Ellensen, Overlege PhD

Hans Henrik Dedichen, Overlege

Bjarte Hjelmeland, LIS lege/spesialist våre

Fra HUS deltar: Haaverstad, Salminen og Ellensen 

Kompetansekrav til kirurg Spesialist i thoraxkirurgi ja ja - gjelder kirurger fra HUS

Kirurg med thoraxkirurgisk kompetanse i døgnvakt ja hele året
                                              Kar-kirurger mtp 

thoraxdrenasje og nød-torakotomi                                                                                                

Anestesilege i døgnvakt ja ja

Lungelege i døgnvakt Med mulighet for bronkoskopi ja ja                            

Tverrfaglige møter 

Minimum ukentlig med deltakelse av 

thoraxkirurg, lungemedisiner, onkolog, 

radiolog, forløpskoordinator

ja ja, samarbeid med HUS

Utdanningsfunksjon i thoraxkirurgi ja nei

Spesialister som det forutsettes et samarbeid med
Lungemedisin, radiologi, onkologi, patologi, 

anestesi/intensiv, hjertemedisin
ja ja

Dedikert onkolog Tilstede på sykehuset ja ja

Dedikerte radiologer med kompetanse i lunge CT ja ja

Nuclærmedisiner med kompetanse i PET-CT ja ja

Patolog Med mulighet for frysesnitt ja ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer* ja ja

Komplett rapportering til nasjonalt 

lungekreftregister**

Ja, men komplett registrering til norsk nasjonalt 

thoraxkirurgiregister
ja

Deltakelse i klinisk forskning ja -

Minimum størrelse på opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 40 Tilfredsstiller krav Tilfredsstiller ikke krav 

Minimum antall operasjoner per kirurg 20 Gjennomsnitt pr kirurg pr år 26,1 Gjennomsnitt pr kirurg pr år 26,1

*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft. Helsedirektoratet 2014

**Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. www.kreftregisteret.no

Operasjonstall primær lungekreft Helse Vest: 

Totalsum Totalsum Helse Bergen Helse Stavanger

2014 129 111 18

2015 141 121 20

2016 121 104 17

Totalsum 391 336 55

Status pr helseforetak: 

http://www.kreftregisteret.no/


BRYSTKREFT 

Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med brystkreft

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall spesialister i mamma-

/endokrinkirurgi
Tre

To, Thomas Westly Fjermestad (plastikkir.) og Tone 

Rusken. Dei opererer stort sett i lag, begge har lang 

røynsle med mammakir.

Bryst og endokrin: Turid Aas, Anette Heie, 

Renate Vik, katrin Brauckhoff, Yngve Nordbø.   

(fra 2018 kommer også Jerin Kiserud, 

Marianne Todal, Erling Setså)                                  

plastikk:Yngve Nordbø og Geir Kleppe. 

Helge Espelid (nettopp lyst ut en 

stilling til) -                                    

Tre spesialister i mamma- 

endokrin kirurgi (Johnsen, 

Hoel Lende, Søiland)  

Regelmessige tverrfaglige møter 

Minimum ukentlig med kirurg, 

onkolog, patolog, radiolog, 

forløpskoordinator

Ein fast dag i veke
3 pr uke, patologene deltar i et av dem, de 

andre mellom kirurger og radiologer
ja, ukentlig ja

Dedikerte radiologer Ja Ja velfungerende BDS ja ja

Nucleærmedisinsk service

Ja, men er under avvikling. SentiMag er fullt 

adekvat erstatning for dette. Det vil vera på plass 

før nukleærmed. service blir avvikla, og våre 

operatørar har vore i Uppsala og lært seg 

teknikken.

Ja velfungerende ja ja

Patologiservice Ja Ja, god service ja ja

Utdanningsfunksjon i 

mamma/endokrinkirurgi
Nei Ja, en LIS B gren, en LIS i rotasjonsstilling

nei, men søker nå i anledning ny 

ordning for LIS utdanning

ja, i samarbeid med HUS (6 

mnd endokrin kirurgi)

Dedikert onkolog Ja Ja, flere onkologer tilknyttet brystseksjon ja(med subspes. mamma) ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer* Ja Ja ja ja
Komplett rapportering til nasjonalt 

kvalitetsregister*
Ja Ja ** ja

Deltakelse i klinisk forskning Nei Ja ja samarbeidsavtale med HUS ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 100 Tilfredsstiller ikke krav Tilfredsstiller krav Tilfredsstiller ikke krav Tilfredsstiller krav 

Minimum antall operasjoner per kirurg 50 Gjennomsnitt pr kirurgi: 62,3
Gjennomsnitt pr kirurg (dersom 5 kirurger): 

65.6
Gjennomsnitt pr kirurg: 54,3

Gjennomsnitt pr kirurg: 

120,6

* Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft. www.kreftregisteret.no 

Antall operasjoner Total Helse Vest Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger 

2014 670 59 335 51 225

HAB (reseksjon) 341 37 191 17 96

HAC (mastektomi) 329 22 144 34 129

2015 672 64 292 57 259

HAB (reseksjon) 412 40 191 33 148

HAC (mastektomi) 260 24 101 24 111

2016 716 64 357 55 240

HAB (reseksjon) 469 42 243 12 172

HAC (mastektomi) 247 22 114 43 68

Total 2014 - 2015 - 2016 2058 187 984 163 724

Reseksjon vs. mastektomi 1,5 1,8 1,7 0,6 1,4

Operasjoner fordelt etter opptaksområde: 

Totalsum Totalsum HFD-o HBE-o HFO-o HST-o

2014 669 71 278 113 207

HAB (reseksjon) 341 43 165 52 81

HAC (mastektomi) 328 28 113 61 126

2015 671 67 265 118 221

HAB (reseksjon) 411 42 167 82 120

HAC (mastektomi) 260 25 98 36 101

2016 711 68 313 127 203

HAB (reseksjon) 467 46 207 74 140

HAC (mastektomi) 244 22 106 53 63

Totalsum 2051 206 856 358 631

Reseksjon vs mastektomi 1,5 1,7 1,7 1,4 1,2

Status i helseføretaka: 

** kreftregisteret har i 2016 ikkje registrert mottatt alle patologimeldingar som er sendt frå Helse Fonna. Helse Fonna  sender på papir. Det er gode rutinar for utsending frå føretaket, men i ein periode i 2016 har kreftregisteret berre registrert 



SKJOLDBRUSKKJERTEL  

Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen. Minimumstallene er angitt for operasjoner samlet for kreft og ikke-kreft.

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen
Helse 

Fonna
Helse Stavanger

Minimum antall spesialister i bryst- og endokrinkirurgi Tre

5 spesialister: Turid Aas, Anette Heie, Renate 

Vik, katrin Brauckhoff, Yngve Nordbø.  (fra 

2018 3 til: Jerin Kiserud og Marianne Todal, 

Erling Setså. 

Tre spesialister i mamma- endokrin 

kirurgi (Johnsen, Hoel Lende, 

Søiland)  

Thoraxkirurg Ja nei 

Nucleærmedisinsk service Ja
ja - men, radiojodbehandling gis ved 

HUS

Patologiservice Tilgjengelig Ja ja

Utdanningsfunksjon i bryst- og endokrinkirurgi Ja
ja, i samarbeid med HUS (6 mnd HUS 

endokrinkirurgi)
Dedikert onkolog Ja ja

Deltakelse i klinisk forskning ja klinisk og eksperimentell nei

Rapportering til nasjonalt register Ikke etablert
Vi arbeider med å få deltakelse i europisk 

register (Eurocrine)
ikke etablert

Anvendelse av nasjonale retningslinjer* ja ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall skjoldbruskkjerteloperasjoner pr avdeling 40 Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller ikke kravet 

Minimum antall skjoldbruskkjerteloperasjoner per kirurg 20
Gjennomsnitt pr kirurg (dersom 5 kirurger): 

9,1
Gjennomsnitt pr kirurg: 2,7

*Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer thyroidea. 2007

Antall operasjoner  i Helse Vest Totalt Helse Vest Helse Bergen Helse Stavanger 

2014 61 55 6

2015 27 23 4

2016 64 58 6

Total 152 136 16

jaRegelmessige tverrfaglige møter 
Regelmessige møter med kirurg/ patolog/ 

nukleærmedisiner/onkolog has så ofte man 

Minimum ukentlig med 

kirurg, onkolog, patolog, 



NYREKREFT

Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med nyrekreft

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall urologer Tre

To, opererer i lag. Marius Dalin og 

Florin Hopland Nechita, begge er 

røynde urologar

5 urologer - Peder Gjengstø; Karin M. Hjelle; 

Bjarte Almås; Øyvind Ulvik; Christian Beisland

Tre (fire fra 2019). Luca Colapaoli (generell kirurgi og urologi), Bogdan Bercea 

(urologi), Gabriele Ruggiero (urologi), (fra 2019: Fredrik Gaustad: generell 

kirurgi og urologi) 

3 spesialister i urologi (Rettedal, Espeland, 

Kamps) og fra sent 2018/tidlig 2019 en 

spesialist til (Adam Ceis)

Tverrfaglige møter 
Minimum ukentlig, med urolog, onkolog, 

radiolog, og forløpskoordinator
Ein fast dag/veke ja

 Med radiolog med hver pasient, med patolog og onkolog ved behov  

Oppfattes som nei - må avklares Hvorfor oppfattes som nei? Skulle oppfattes 

som ja, idet hver pasient diskuteres tverrfaglig med de relevante spesialistene. 

Vi involverer onkolog når det er behov. Med de fleste pasienter som 

ja

Patologiservice Tilgjengelig Ja ja - også for frysesnitt i spesialtilfelle Tilgjengelig ja

Radiologi Spesiell kompetanse i uroradiologi Ja

ja - med døgnkont. Intervensjonsservice som er et 

moderne "must" for å takle postoperative 

blødninger etter partielle nefrektomier. Det er 

også nødvendig med radiologer som får betydelig 

øvelse biopsiteknikk ettersom dette blir mer og 

mer brukt i utredningen

Tilstede ja

Utdanningsfunksjon i urologi Ja
JA - vi er eneste urologiske gruppe I sykehus i 

HelseVest
ja ja, gruppe II

Dedikert onkolog Ja

ja - vi har et godt behandlingsmessig og 

forskningsmessig samarbeid med onkologene. 

Dette er helt nødvendig med tanke på 

kombinasjonsbehandling (Kirurgi/ medikamentell 

onkologisk behandling) ved spredd nyrekreft

Ikke ennå: vi tar kontakt med HUS/OUS ved behov ja

Anvendelse av nasjonale 

retningslinjer*
Ja

Disse er dessverre fullstendig utdaterte - slik at 

jeg håper ingen bruker disse lenger. Kirurgidelen 

er fra 2007 - og ikke oppdatert siden dette - kun 

onkologidelen ble oppdatert i 2012. Vi bruker 

2017 utgaven av de europeiske rettningslinjene - 

som er oppdatert og i tråd med moderne 

forskningsevidens

ja ja

Rapportering til nasjonalt 

nyrekreftregister 
Ikke etablert Ja, Kreftregisteret

N/A - ikke etablert. Dette er en stor svakhet i 

Norsk nyrekreftbehandling og gjør at vi ligger 

betydeling bak Sverige mht på monitorering av 

trender i sykdomsbehandlingen

** ikke etablert

Deltakelse i klinisk forskning Ja

ja - utstrakt forskning på feltet. både lokale 

studier og internasjonale. Resultater av vår 

forskning er nå grunnlag for deler av de 

europeiske rettningslinjene

nei -

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per 

avdeling 
20

Tilfredsstiller ikke kravet Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller Ikke  kravet Tilfredsstiller  kravet

Minimum antall operasjoner per kirurg 10 Gjennomsnitt pr kirurg: 8 Gjennomsnitt pr kirurg: 12,7 Gjennomsnitt pr kirurg (dersom 3): 3,6 Gjennomsnitt pr kirurg: 8,3

*Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nyrecellekreft. Helsedirektoratet 2012 

Operasjoner med hoveddiagnose C64 (nyrekreft) 

År / operasjon Totalsum HFD-s HBE-s HFO-s HST-s Andre-s OUS

2014 118 20 58 7 22 4 7

KAC (Nefrektomi) 53 11 24 5 9 3 1

KAD (Reseksjon) 65 9 34 2 13 1 6

2015 134 13 67 12 36 2 4

KAC (Nefrektomi) 74 6 38 4 24 1 1

KAD (Reseksjon) 60 7 29 8 12 1 3

2016 116 15 66 13 17 5

KAC (Nefrektomi) 57 11 28 8 10

KAD (Reseksjon) 59 4 38 5 7 5

Totalsum 368 48 191 32 75 6 16

Operasjoner med hovediagnose C64, C65, C66, C67

År / operasjon Totalsum HFD-s HBE-s HFO-s HST-s Andre-s OUS

2014 143 26 71 10 24 4 8

KAC (Nefrektomi) 77 16 37 8 11 3 2

KAD (Reseksjon) 66 10 34 2 13 1 6

2015 159 16 79 16 41 2 5

KAC (Nefrektomi) 99 9 50 8 29 1 2

KAD (Reseksjon) 60 7 29 8 12 1 3

2016 150 19 85 15 26 5

KAC (Nefrektomi) 89 15 45 10 19

KAD (Reseksjon) 61 4 40 5 7 5

Totalsum 452 61 235 41 91 6 18

** kreftregisteret har i 2016 ikkje registrert mottatt alle patologimeldingar som er sendt frå Helse Fonna. Helse Fonna  sender på papir. Det er gode rutinar for utsending frå føretaket, men i ein periode i 2016 har kreftregisteret berre registrert mottatt ein mindre del av meldingane. Helse Fonna har tatt ut meldingane på ny, 



URINBLÆRE

Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med kreft i urinblæren med fjerning av urinblæren

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall urologer med kompetanse i 

cystectomi
Tre

5 - Gigja Gudbrandsdottir, Yngve 

Nygård; Ravi Rawa(P.T. PERM), 

Adeel Chaudry; Ingunn Roth          

3 ( Rettedal, Espeland, 

Kamps ), radikal 

cystektomi gjøres ikke

Regelmessig tverrfaglige møter: 

Minimum ukentlig med urolog, 

uroterapeut, onkolog, patolog, 

forløpskoordinator

JA

MR med dedikerte radiologer JA

Patologiservice til stede 
Tilgjengelig med mulighet for 

frysesnitt
JA

Utdanningsfunksjon i urologi JA

Dedikert onkolog JA

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*
JA - med medlem av 

handlingsprogramgruppen

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister Ikke etablert for blærekreft N/A

Deltakelse i klinisk forskning JA

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 20 Tilfredsstiller kravet

Minimum antall operasjoner per kirurg 10 Gjennomsnitt pr kirurg: 8,7

*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av blærekreft. Helsedirektoratet

OUS

Totalt Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger HST-o Andre-o

2014 36 6 16 6 7 1 36

2015 45 12 15 17 1 1 46

2016 50 5 24 10 11 50

Totalsum 131 11 52 31 35 1 2 132

År
HBE-s

Totalsum



LIVMORKREFT

Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med livmorkreft

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minste antall gynekologer med gynekologisk -

onkologisk spesialkompetanse på sykehuset
Tre

1 til 2 defininsjon?

L Bjørge, PA Gulowsen, K Woie 

(opplæring: G Iversen, E Werner)

Klaus Oddenes, Thomas 

Hahn, Kristin Urnes

B Fiane, A Heggheim, A 

Kristoff, E Berge-Nilsen

Regelmessige tverrfaglige møter 
Minimum ukentlig med gynekolog, onkolog, patolog 

og forløpskoordinator

Ukentligx2 i regionen 1 

video og 1 tlf Ukentlige møter gjennomføres Ukentlig Ukentlig

MR med dedikerte radiologer Ja Ja, 5 stk Nødvendig Ja, 2-3 stykker

Patologiservice 
Dedikert patolog tilgjengelig, med mulighet for 

frysesnitt Ja

Ja, egen gyn gruppe med  5 

patologer Ikke helt nødvendig Ja, egen gruppe. Flere.

Kjemoterapi enhet Ja Ja Helt nødvendig Ja

Urolog tilgjengelig Ja Ja JA Ja

Utdanningsfunksjon i gynekologi Ja Ja Ja vi har 8 LiS Ja

Dedikert onkolog

Nei Ja, eget team av 3 onkologer

Nei, konsulterer 

spesialkompetanse i Helse 

Bergen Ja, faste ukentlige møter.

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Ja Nei ja Ja

Rapportering til nasjonalt register* Ja Ja Kreftregisteret Ja

Deltakelse i klinisk forskning Ja i samarbeid med Hus 

endometriecancer Ja På forespørsel Ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 20 Tilfredsstiller ikke kravetTilfredsstiller kravet Tilfredsstiller ikke kravet Tilfredsstiller kravet 

Minimum antall operasjoner per kirurg 10
Gjennomsnitt pr. 

kirurg: ? Gjennomsnitt pr. kirurg: 23,4 Gjennomsnitt pr. kirurg: 4,6

Gjennomsnitt pr. kirurg: 

7,1

*Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. www.kreftregisteret.no

År / sykehus Totalsum Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger 

2014 114 1 74 16 23

2015 114 2 72 7 33

2016 117 4 65 18 30

Totalsum 345 7 211 41 86

Vi opererer bare st 1. Da er 

prosedyren den samme som 

vanliig hysterektomi. Vi 

opererer ca 60 slike pr år

http://www.kreftregisteret.no/


EGGSTOKKREFT

Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med eggstokkreft

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minste antall gynekologer med gyn-onkologisk 

spesialkompetanse på sykehuset
Tre

1 til 2

L Bjørge, PA Gulowsen, K Woie 

(opplæring: G Iversen, E Werner)

Klaus Oddenes, Thomas Hahn, 

Kristin Urnes

B Fiane, A Heggheim, A 

Kristoff, E Berge-Nilsen

Regelmessige tverrfaglige møter 
Minimum ukentlig med gynekolog, onkolog, 

radiolog, patolog og forløpskoordinator
ukentligx2 1 videomøte 

+ 1 tlf møte Ukentlige møter gjennomføres Ukentlig Ukentlig

CT med dedikerte radiologer ja Ja, 5 stk Nødvendig Ja, 2-3 stykker

Patologiservice 
Dedikert patolog tilgjengelig, med mulighet for 

frysesnitt ja Ja, egen gyn gruppe med  5 patologerIkke helt nødvendig Ja, egen gruppe. Flere.

Urolog tilgjengelig ja Ja Helt nødvendig Ja

Utdanningsfunksjon i gynekologi nei Ja Ja vi har 8 LiS Ja

Dedikert onkolog ja Ja, eget team med 3 onkologer Ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Under utarbeidelse ja Ja Ja, faste ukentlige møter.

Rapportering til nasjonalt register* ja Ja Kreftregisteret Ja

Deltakelse i klinisk forskning nei Ja; forskning og kliniske studier På forespørsel Ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 20 Tilfresstiller ikke kravet Tilfresstiller kravet Tilfresstiller ikke kravet Tilfresstiller ikke kravet

Minimum antall operasjoner per kirurg 10
Gjennomsnitt pr. kirurg: 

Gjennomsnitt pr. kirurg (dersom 

3) : 17,8 Gjennomsnitt pr. kirurg: Gjennomsnitt pr. kirurg: 3,6

*Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. www.kreftregisteret.no 

År / sykehus Totalsum Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

2014 71 56 1 14

2015 70 1 54 15

2016 67 1 51 1 14

Totalsum 208 2 161 2 43

Vi opererer ikke eggstokkkreft. 

Kun preoperativ utredning og 

cytostatikabehandling.

Helse Stavanger har spilt inn 

følgende tall selv.

32

34

29

Tallene er korrigert etter 

årsrapporten fra 

Kreftregisteret 2014-2016



KREFT I LIVMORHALSEN

Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i livmorhalsen

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minste antall gynekologer med gyn-onkologisk 

spesialkompetanse på sykehuset
Tre

1 til 2

L Bjørge, PA Gulowsen, K Woie (opplæring: 

G Iversen, E Werner)

Klaus Oddenes, Thomas 

Hahn, Kristin Urnes
B Fiane, A Heggheim, A Kristoff, 

E Berge-Nilsen

Regelmessige tverrfaglige møter 
Minimum ukentlig med gynekolog, onkolog, 

patolog, radiolog og forløpskoordinator

ja 2 ggr ukentlig regionalt 1 

videomøte og 1 tlf møte Ukentlige møter gjennomføres Ukentlig Ukentlig

MR og CT med dedikerte radiologer ja  Ja, 5 stk Nødvendig Ja, 2-3 stykker

PET-CT nei Ja, god tilgjengelighet Ikke helt nødvendig Ja, egen gruppe. Flere.

Patologiservice til stede Mulighet for frysesnitt ja Ja Ja

Urolog tilgjengelig ja Ja Ja

Kjemoterapi enhet ja Ja Helt nødvendig Ja

Stråleterapi enhet nei Ja Ikke nødvendig i HaugesundJa, faste ukentlige møter.

Utdanningsfunksjon i gynekologi ja Ja Ja vi har 8 LiS Ja

Dedikert ståle-onkolog nei Ja, eget team av 3 onkologer nei Ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Under utarbeidelse ja Ja Vi følger NGF sine retningslinjerJa

Rapportering til nasjonalt register* ja Ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per sykehus 20 Tilfresstiller ikke kravet Tilfresstiller kravet Tilfresstiller ikke kravet Tilfresstiller ikke kravet 

Minimum antall operasjoner per kirurg 10 Gjennomsnitt pr kirurg (dersom 3): 16

*Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft. www.kreftregisteret.no.

År / sykehus Totalsum Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger 

2014 57 2 54 1

2015 44 2 40 2

2016 50 50

Totalsum 151 4 144 1 2
Vi opererer ikke 

livmorhalskreft. Kun 

preoperativ utredning og 

cytostatikabehandling.

Ikke aktuelt da cervixcancer 

sendes til Haukeland



KREFT I SPISERØRET

Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i spiserøret

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen
Helse 

Fonna

Helse 

Stavanger

Minimum antall kirurger som behersker kirurgien Tre

Kjell Øvrebø

Jon Tvinnereim

Dag Hoem

Regelmessige tverrfaglige møter 

Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, 

patolog,gastromedisiner, klinisk ernæringsfysiolog og 

forløpskoordinator

Ja, MDT- møte hver onsdag

Thoraxkirurg tilgjengelig Ja

Endoskopisk ultralyd tilgjengelig Ja, ved Nasjonalt senter for EUS  ved HUS

Nucleærmedisinsk service Ja, ved PET senteret HUS

Patologiservice til stede Ja

Kompetanse til å utføre endoskopisk behandling av 

dysplasi og tidlig cancer Ja, både ved kir og med gastro avd HUS

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi Ja, B-gren  / LIS 2/3

Dedikert onkolog Ja, gasto onkolog

Anvendelse av nasjonale retningslinjer* Ja

Rapportering til nasjonalt register Under etablering Ja

Rapportering til NoRGast** Når nasjonal godkjenning er oppnådd Ja

Deltakelse i klinisk forskning Ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 10 Tilfredsstiller kravet 

Minimum antall operasjoner per kirurg 10 Gjennomsnitt pr kirurg:  7,2

*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer

(spiserørskreft). Helsedirektoratet 2012

**Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no

Antall operasjoner: Helse Bergen:

2014 23

2015 28

2016 14

Totalsum 65

Operasjoner i Helse Bergen fordelt på prosedyrekoder: 

Totalsum JCA JCC JCE JDC JDD Totalsum

2014 5 18 23

2015 2 23 1 1 1 28

2016 2 11 1 14

65

http://www.norgast.no/


MAGESEKK

Anbefalte robusthetskrav til sykehus som utfører operasjoner av pasienter med kreft i magesekken

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall kirurger som 

behersker kirurgien
Tre

Fire kompetente, men i praksis har 

alle vore operert av Jan Horst 

Behme og/eller Nils Sletteskog

Kjell Øvrebø

Jon Tvinnereim

Dag Hoem

Martin Ott, Håvard Thorsen, Jan 

Dingemann, Nedzad Sehovic, Jørgen 

Valeur 

Oddvar Sandvik, Hans Joakim 

Hauss, Henrik Hætta 

Regelmessige tverrfaglige møter 

Minimum ukentlig med kirurg, 

onkolog, patolog, gastromedisiner, 

klinisk ernæringsfysiolog og 

forløpskoordinator

MDT-møte i gastro kvar veke på 

fast dag, evt. pas. med ca. ventr. 

Vert tekne opp i dette ja, MDT-møte hver onsdag ja ja ukentlig

Thoraxkirurg tilgjengelig Nei ja ja ja ved elektiv kirurgi etter avtale

Endoskopisk ultralyd tilgjengelig Nei Ja, Nasjonalt senter for EUS ved HUS ja ja

Patologiservice til stede Ja Ja ja ja

Kompetanse til å utføre 

endoskopisk behandling av dysplasi 

og tidlig cancer Nei, desse pas. vert tilvist HUS Ja, både ved kir og med GE avd nei ja men henvises til HUS

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi
Ja Ja, B-gren  /  LIS 2/3 ja ja

Dedikert onkolog Ja Ja, gastro onkolog ja ja

Anvendelse av nasjonale 

retningslinjer* Ja ja ja ja

Rapportering til nasjonalt register Under etablering
Ja ja ja ja

Rapportering til NoRGast** 
Når nasjonal godkjenning er 

oppnådd Nei ja ja ja

Deltakelse i klinisk forskning

Nei ja nei

Gastrokirurgisk avdeling deltar 

aktivt i flere lokale, regionale, 

nasjonale og internasjonale 

prosjekter med flere publikasjoner 

per år.

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per 

avdeling 
10

Tilfredsstiller ikke kravet Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller ikke kravet Tilfredsstiller ikke kravet

Minimum antall operasjoner per 

kirurg 
10

Gjennomsnitt: under 1 Gjennomsnitt: 8,1 Gjennomsnitt: under 1 Gjennomsnitt: 2,3

*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken

(ventrikkelkreft). Helsedirektoratet 2014

**Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no

Antall operasjoner: Totalsum Helse Vest Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger 

2014 - 2015 - 2016

JCC 4 3 1

JDC 53 6 31 3 13

JDD 52 4 39 2 7

Totalsum 109 10 73 5 21

Gjennomsnitt 36,3 3,3 24,3 1,7 7

http://www.norgast.no/


TYKKTARM Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med tykktarmskreft (Alternativ 2)

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Haraldsplass Diakonale sykehus 

Minste antall spesialister i gastroenterologisk kirurgi Tre

Fire,Jan Horst Behme, Nils 

Sletteskog, Tone Rusken, 

Gjorgji Jota

Gastrokirurger:                                                        

Frank Pfeffer

Håvard Forsmo

Aly Dicko

Rune Svensen

Anne Karliczek

Bjørg Furnes

Spesialister i 

gastroenterologisk kirurgi                                    

Martin Ott, Håvard Thorsen, 

Jan Dingemann, Nedzad 

Sehovic, Jørgen Valeur 

Gastroenterologisk Kirurgi: Bjørn S 

Nedrebø, Kjartan Stormark, Jan 

Hallvard Træland, Jens Kristian 

Knapp, Hartwig Kørner

5 spesialister i gastroenterologisk kirurgi

Regelmessige tverrfaglige møter 

Minimum ukentlig med deltakelse av 

kirurg, onkolog, patolog, 

forløpskoordinator Ja, fast MDT-møte kvar veke for GI-cancerMDT-møte hver tirsdag ja ja ukentilg Både lokalt og i samarbeid med HUS hver uke, 2 møter

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi i døgnberedskap
Ja Ja, 24/7 ja ja I døgnberedskap

Patologiservice til stede Tilgjengelig Ja Ja ja ja Ikke alltid nødvendig ved ca coli, i samarbeid med HUS

Urolog tilgjengelig Ja Ja, etablert samarbeid ja ja Ja

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi Ja Ja, B-gren  / LIS 2/3 ja ja Ja, gruppe II status i gastrokirurgi

Dedikert onkolog Ja Ja, gasto onkolog ja ja I samarbeid med HUS og lokalt møte

Sikker logistikk til avd. som utreder og behandler 

levermetastaser
Ja

Ja, etablert samarbeid med

HPB-gruppen HUS

ja ja ja

Deltakelse i forskningsnettverk innen sykdomsgruppen Nei Ja ja ja

> 10 års forskningsaktivitet på ca coli,PHD i 

2014 på ca coli

Anvendelse av nasjonale retningslinjer* Ja Ja ja ja

Vår avdeling har vært banebrytende i å 

benytte og utvikle  nasjonale retn linjer fra 

Komplett rapportering til nasjonalt register** Ja Ja ja** ja Ja alle primære cancer diagnoser

Rapportering til NoRGast*** Når nasjonal godkjenning er oppnådd
Nei Ja ja ja

Praktisering av ERAS**** Ja ja, disputas om det i 2017 (Forsmo) ja ja

Tykktarmskreft og endetarmskreft skal opereres på 

samme Ja Ja ja ja Ca recti på HUS, HDS op ca 100 ca coli pr år

sykehus

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 60 Tilfredsstiller ikke kravet - litt underTilfredsstiller kravet Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller kravet 

Minimum antall operasjoner per kirurg 20 Gjennomsnitt pr kirurg: 14,6 Gjennomsnitt pr kirurg: 26,6 Gjennomsnitt pr kirurg: 16,4 Gjennomsnitt pr kirurg: 31,9 Gjennomsnitt pr kirurg: 15,1

* Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm.

Helsedirektoratet 2013

** Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. www.kreftregisteret.no

*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no

****Enhanced Recovery After Surgery

År / prosedyre Totalsum Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavabger Haraldsplass Diakonale sykehus

2014 478 49 152 73 130 74

JFB (Tarmreseksjon) 424 46 124 69 115 70

JFH (Total kolektomi) 22 2 8 9 3

JGB (Eksisjon av rektum) 32 1 20 4 6 1

2015 525 63 165 83 134 80

JFB (Tarmreseksjon) 483 59 150 73 123 78

JFH (Total kolektomi) 14 1 5 2 4 2

JGB (Eksisjon av rektum) 28 3 10 8 7

2016 509 64 163 91 119 72

JFB (Tarmreseksjon) 471 64 149 82 110 66

JFH (Total kolektomi) 11 5 1 2 3

JGB (Eksisjon av rektum) 27 9 8 7 3

Totalsum 1512 176 480 247 383 226

** Kreftregisteret har i 2016 ikkje registrert mottatt alle patologimeldingar som er sendt frå Helse Fonna. Helse Fonna  sender på papir. Det er gode rutinar for utsending frå føretaket, men i ein periode i 2016 har kreftregisteret berre registrert mottatt ein mindre del av meldingane. 



ENDETARMSKREFT  Anbefalte krav til sykehus som opererer pasienter med endetarmskreft

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minste antall spesialister i gastroenterologisk kirurgi Tre

Jan Horst Behme, Nils 

Sletteskog, Tone Rusken

Gastrokirurger:                      

Frank Pfeffer

Håvard Forsmo

Aly Dicko

Rune Svensen

Anne Karliczek

Bjørg Furnes

Spesialister i 

gastroenterolgisk 

kirurgi                    

Martin Ott, Håvard 

Thorsen, Jan 

Dingemann, Nedzad 

Sehovic, Jørgen Valeur 

Gastroenterologisk 

Kirurgi: Bjørn S 

Nedrebø, Jan 

Hallvard Træland, 

Jens Kristian Knapp, 

Hartwig Kørner

Regelmessige tverrfaglige møter 

Minimum ukentlig med 

kirurg, onkolog, patolog, 

forløpskoordinator

Ja, MDT-møte gastro ein 

gong/veke MDT, hver tirsdag ja ja ukentlig

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi i 

døgnberedskap Ja Ja  (24/7) ja ja

Patologiservice til stede Tilgjengelig Ja Ja ja ja

Urolog tilgjengelig Ja Ja, etablert sammarbeid ja ja

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi Ja B-gren  /  LIS2 /3 ja ja

Dedikert onkolog Ja Ja, gasto onkolog ja ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer* Ja ja ja ja

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister** Ja ja ja ** ja

Rapportering til NoRGast*** Nei  - Hvorfor ikke? ja ja ja

Sikker logistikk til avdeling som utreder og behandler 

levermetastaser
Ja

Ja, etablert samarbeid med

HPB-gruppen HUS

ja ja

Deltakelse i forskningsnettverk innen 

sykdomsgruppen Nei Ja ja ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 200 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 20 Tilfreddstiller kravet Tilfreddstiller kravet Tilfreddstiller kravet Tilfreddstiller kravet 

Minimum antall operasjoner per kirurg 10
Gjennomsnitt pr. kirurg: 5,6 Gjennomsnitt pr. kirurg: 18,2

Gjennomsnitt pr. 

kirurg: 4,6

Gjennomsnitt pr. 

kirurg: 17,7 

* Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av endetarmskreft.

Helsedirektoratet 2012

*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no

Antall operasjoner 

NCSP-kapittel Totalsum Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger 

JF                                                                                               2014 8 5 3

2015 5 4 1

2016 5 2 2 1

JG                                                                                             2014 199 25 109 26 39

2015 216 21 118 17 60

2016 190 15 93 23 59

Totalsum 623 67 328 69 159

Fordeling etter opptaksområde: 

Totalsum HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum

HBE-s 324 18 43 3 388

2014 114 5 14 2 135

2015 109 7 19 135

2016 101 6 10 1 118

HDS-s 12 12

2014 4 4

2015 1 1

2016 7 7

HFD-s 76 76

2014 26 26

2015 28 28

2016 22 22

HFO-s 73 73

2014 29 29

2015 20 20

2016 24 24

HST-s 4 171 175

2014 1 45 46

2015 1 62 63

2016 2 64 66

Totalsum 336 94 120 174 724

** Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. www.kreftregisteret.no.  kreftregisteret har i 2016 ikkje registrert mottatt alle patologimeldingar som er sendt frå Helse Fonna. Helse 

Fonna  sender på papir. Det er gode rutinar for utsending frå føretaket, men i ein periode i 2016 har kreftregisteret berre registrert mottatt ein mindre del av meldingane. Helse Fonna har tatt 

ut meldingane på ny, kreftregisteret etterregistrerer no.

http://www.norgast.no/


LEVER Anbefalte robusthetskrav til sykehus som utfører kirurgi på pasienter med kreft som har spredt seg til lever

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall kirurger som behersker metoden Tre

Arild Horn

Jon-Helge Angelsen

Dag Hoem

Kjell Øvrebø

Oddvar Sandvik, Hans 

Joakim Hauss, og fra 1 

september Kjetil Søreide 

og Tore Tholfsen

Regelmessige tverrfaglige møter 
Minimum ukentlig med kirurg, radiolog, onkolog, 

patolog, forløpskoordinator MDT-møte hver onsdag ja ukentlig

MR med dedikerte radiologer Ja; gastroradiolog + nukleær radiolog ja

Patologiservice til stede Ja ja

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi B-gren / LIS 2/3 ja

Dedikert onkolog Ja, gastro onkolog ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer Ikke etablert Ja ja

Rapportering til nasjonalt kvalitetsregister* Under etablering Ja ja

Deltakelse i klinisk forskning Ja ja

Rapportering til NoRGast** Når nasjonal godkjenning er oppnådd Ja ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 20 Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller kravet

Minimum antall operasjoner per kirurg 20

Gjennomsnitt pr kirurg: 26,1

Gjennomsnitt pr kirurg 

16,6 (8,3 dersom fire 

operatører)

* Nasjonalt kvalitetsregister for leverkreft. www.kreftregisteret.no

** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no

Metastaser til lever

År Totalsum HFD-s HBE-s HST-s OUS Andre-s

2014 137 105 30 2

2015 167 2 120 35 9 1

2016 121 83 35 3

Totalsum 425 2 308 100 12 3

Primær leverkreft/gallegangskreft

År Totalsum HBE-s OUS

2014 1 1

2015 3 2 1

2016 3 2 1

Totalsum 7 5 2

http://www.norgast.no/


BUKSPYTTKJERTELEN  Anbefalte robusthetskrav til sykehus som opererer pasienter med kreft i bukspyttkjertelen

Robusthetskrav Kommentar Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger

Minimum antall kirurger som behersker 

metoden
Tre

Dag Hoem

Arild Horn

Kim Waardal

Jon-Helge Angelsen

Kjell Øvrebø Oddvar Sandvik, Hans Joakim Hauss, og fra 

1 september Kjetil Søreide og Tore Tholfsen

Regelmessig tverrfaglige møter 
Minimum ukentlig med kirurg, onkolog, patolog, 

radiolog, forløpskoordinator MDT-møte hver onsdag ja ukentlig + med HUS

Patologiservice til stede ja ja

Dedikert radiolog ja; gastroradiolog + nukleær radiolog ja

Utdanningsfunksjon i gastrokirurgi B-gren / LIS 2-3 ja

Dedikert onkolog ja; gastro-onkologer ja

Anvendelse av nasjonale retningslinjer*
ja ja

Rapportering til nasjonalt register** Ikke etablert ja ja

Rapportering til NoRGast*** Når nasjonal godkjenning er oppnådd ja (overlege Kim Waardal) ja

Deltakelse i klinisk forskning ja ja

Minimum størrelse opptaksområde Rundt 400 000 110 000 448 000 181 000 363 000

Minimum antall operasjoner per avdeling 10
Tilfredsstiller kravet Tilfredsstiller ikke kravet (litt under)

Minimum antall operasjoner per kirurg 10
Gjennomsnitt pr. kirurg: 4,4

Gjennomsnitt pr. kirurg: 4,4 (dersom to 

kirurger) 

*Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft.

Helsedirektoratet 2015

** Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i bukspyttkjertelen. www.kreftregisteret.no

*** Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi. www.norgast.no

Totalsum Totalsum Helse Bergen Helse Stavanger 

2014 25 14 11

2015 43 32 11

2016 25 20 5

Totalsum 93 66 27
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1. Kort sammendrag 

 

Med bakgrunn i Regional plan for kirurgi i Helse Vest, styrets vedtak av denne og 

Kreftkirurgi i Norge (2011-13) er det foretatt en aktivitetsanalyse av kreftkirurgien i Helse 

Vest. Data over operativ aktivitet er hentet fra NPR1 for tidsperioden 2014-2016.   

 

Den totale operative aktiviteten for kreftområdet omfatter ca 9300 inngrep pr år i Helse Vest. 

I denne undersøkelsen har man brutt ned de ulike krefttypene på antall operative 

behandlinger, hvilke opptaksområde de kommer fra og ved hvilke sykehus / HF man er 

behandlet ved.  

 

Med bakgrunn i Helsedirektoratets rapport ser man at for noen av kreftinngrepene er volumet 

pr sykehus høyere enn de anbefalinger som er lagt fram, for andre ligger volumet i grenseland 

eller til dels godt under. Ut fra en samlet analyse av disse dataene og gitt at tilrådingene fra 

Helsedirektoratet legges til grunn, vil det kunne få konsekvenser med henblikk på lokalisering 

av den kirurgiske behandlingen for et antall kreftformer. 

 

Flere kreftformer som hjernekreft, kreft i hode-hals området og barnekreft er ikke tatt med. 

Disse handteres etter gitte retningslinjer.  Det samme gjør sarkomer, men her er dataene 

analysert. Mer sjeldne kreftformer som neuroendokrine svulster er heller ikke med.  

 

Øvrige forhold i regional plan og styrets vedtak er ikke tatt opp i dette dokumentet. 

 

2. Bakgrunn: 

 

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017 ble fremlagt i desember 2012 og vedtatt av 

styret i Helse Vest RHF 10. april 20132.  

 

Kreftkirurgien ble behandlet i kapittel 10 i planen og det man var enige om ble oppsummert 

på følgende måte i pkt. 1.2.4.  Kreftkirurgi: 

 

 Kirurgisk behandling av brystkreft skal vere i tråd med innstilling frå eiga faggruppe. 

Det skal vere eit brystdiagnostisk senter og formell kirurgisk kompetanse 

(greinspesialitet i bryst- og endokrin kirurgi) i kvart helseføretak. 

 Gjeldande funksjonsfordeling innan prostatakreft bør vidareførast inntil nasjonale 

føringar skulle tilseie noko anna. Arbeidet i faggruppa «prostatakreft» bør 

samordnast med arbeidet med utarbeiding av nasjonale retningslinjer i regi av 

Helsedirektoratet som er i gang. Radikal prostatektomi skal inntil vidare gjerast ved 

HUS og SUS. 

 Store operasjonar på urinblære (dvs alle cystectomiar) skal skje ved Haukeland 

universitetssjukehus (tilråding frå Helse Stavanger og Helse Bergen som 

prosjektgruppa sluttar seg til). 

 Omfanget av kreftkirurgi på enkeltorgan (t.d. magesekk, endetarm, nyrer, osb) må 

vere stort nok, ikkje berre for å oppretthalde kompetansen til dei som driv verksemda i 

dag, men som òg er tilstrekkeleg stort til å utdanne kreftkirurgar for framtida.  

                                                 
1 Norsk Pasient Register 
2 https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2013%20-

%20Regional%20plan%20for%20kirurgi%20i%20Helse%20Vest%202013%20-

%202017.%20Med%20vedlegg.pdf 

 

https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2013%20-%20Regional%20plan%20for%20kirurgi%20i%20Helse%20Vest%202013%20-%202017.%20Med%20vedlegg.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2013%20-%20Regional%20plan%20for%20kirurgi%20i%20Helse%20Vest%202013%20-%202017.%20Med%20vedlegg.pdf
https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale%20planar/2013%20-%20Regional%20plan%20for%20kirurgi%20i%20Helse%20Vest%202013%20-%202017.%20Med%20vedlegg.pdf
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 For lågvolumkreft (<30-50 operasjonar per år) må det etablerast formelle 

tverrfaglege fora som i fellesskap drøftar kvart einskilt krefttilfelle 

(«tumorkonferansar»). 

 For dei kreftformene der det finnst kvalitetsregister skal det visast fram resultat av 

behandling, inkl data om pasientsikkerheit. 

 Ved primær leverkreft (primær hepatocellulær kreft (HCC)) skal 

levertransplantasjonsgruppa ved Oslo universitetssykehus konsulterast med tanke på 

levertransplantasjon dersom pasienten elles er eigna for det. 

 Det er lite truleg at sjukehus vil «forvitre» ved omfordeling av små deler av 

kreftkirurgien. NPR viser at mindre enn 10 % av kirurgien er knytt til kreft 1. 

 Kreftkirurgi, spesielt lågvolum-kirurgi, skal ikkje brukast som 

rekrutteringsverkemiddel. 

 

Styret i Helse Vest RHF gjorde i sak 46/13 følgende vedtak:  

 

B 46/13 Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017 

 

1. Styret i Helse Vest sluttar seg til forslag til regional plan for kirurgi med tilrådingar 

og tiltak. Styret ber om at det blir lagt fram eigen sak om tilrådingspunkt 6 om 

forsking med ei breiare vurdering av dette temaet før styret tar stilling til dette 

punktet.    

 

2. Styret i Helse Vest sluttar seg til forslag om funksjonsfordeling i rapporten regional 

plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017. Lågvolumkirurgien innan områda 

lever/pankreas og ventrikkelkreft blir vidareført som i dag. Føresetnad for dette er eit 

tett fagleg samarbeid. Vedtaket skal evaluerast med styrebehandling om 2 år. 

 

Helsedirektoratet utredet i 2015 kreftkirurgien i Norge. Forfatterne (Gaard, Tveit og Hafstad) 

presenterte status for årene 2011-133. Man redegjorde for omfanget av kirurgi ved landets 

sykehus samt drøftet og kommet med anbefalinger om hvor / hvilke sykehus som skulle 

bedrive kreftkirurgi. Noen av hovedmomentene i bedømmelsen var hvilke forutsetninger og 

robustkrav sykehuset hadde / skulle ha. Målet skulle være å sikre likeverdige og kvalitativt 

gode behandlinger av pasienter med kreft uansett hvor i landet de bodde. 

 

Utviklingen innen kirurgifeltet er blitt fulgt nøye siden Regional plan for kirurgi forelå. Med 

bakgrunn i styrets vedtak og Helsedirektoratets utredning, bestemte fagdirektør i 2016 at det 

skulle gjøres en gjennomgang av aktivitetene innen kreftkirurgien i Helse Vest. Denne 

gjennomgangen består av to deler: 

 Det er gjort en oppsummering av Helsedirektoratets rapport med uttrekk av data for 

Helse Vest.  

 En gjennomgang av den kirurgiske aktiviteten innen kreftområdet i Helse Vest for 

årene 2014-16 bygget på NPR-data holdt opp mot tilrådingene gitt i Helsedirektoratets 

rapport.  

Denne rapporten knytter seg til kulepunkt to.  

 

 

 

 

                                                 
3 Kreftkirurgi i Norge; IS-2284; Helsedirektoratet, mars 2015 
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3. Metode: 

 

Dokumentet bygger på data om kreftbehandlingen i Helse Vest hentet ut fra 

konsesjonsbelagte «landsfiler» fra NPR for årene 2014-16. Disse er ikke 

personidentifiserbare. Man har benyttet seg av to datafiler. «Hovedfilen» er pasienter med en 

kreftdiagnose som hovedtilstand eller annen tilstand. Denne omhandler alle pasienter med 

diagnoser i «kreftkapittelet» dvs. de pasienter med hoved- eller annen tilstand fra ICD-10 

kapittel 2. Dette er pasienter med alle C diagnoser og D-diagnosene fra D00 til D09 og D37 til 

D48. Det er tilnærmet det samme opplegget som dokumentet «Kreftkirurgi i Norge» har 

benyttet.  

 

Den andre datafilen dreier seg om alle pasienter med kirurgisk DRG uansett hvilke lidelse de 

er blitt behandlet for i samme tidsperiode.  

 

Data for 2014 er pasienter (episoder) som ble utskrevet i 2104 og ditto det samme for 2015 og 

2016. Når man stykker opp dataene på denne måten og bedømmer de på årsbasis, kan man 

komme til å gjøre feilberegninger knyttet til årsskiftene. Dette kan slå begge veier, men har 

relativt liten betydning.  

 

Dataene er analysert på følgende måter: 

 Det er foretatt en vanlig frekvensanalyse for alle episoder som «falt i» kirurgisk DRG 

for årene 2014-16. Man har benyttet ICD-10 diagnosene innenfor kapittel 2 (C og 

delvis D kapittelet) og koplet de mot NCSP prosedyrene. Prosedyrekodene er 

gjennomgått og man har manuelt valgt ut den NCSP-koden som man antok var mest 

representativ ut fra diagnose som analysegrunnlag. Eksempel på slike flyttinger er at 

skopier er fjernet som første prosedyre og den operative NCSP kode som ansåes som 

mest aktuell er satt som første prosedyre og brukt i analysene. Det kan videre under en 

operasjon vært foretatt flere omfattende prosedyrer med inngrep på ulike organ. I disse 

tilfellene kan valget av hovedprosedyre være vanskelig. I de tilfellene har man forsøkt 

å holde seg til hoveddiagnosen og koplet den mot prosedyre. Det er likevel muligheter 

for at man har bedømt feil. Uansett har man kun en tellende prosedyrer pr episode / 

innleggelse. Siden alle prosedyrer rapporteres til NPR uavhengig av når tid og i 

hvilken rekkefølge de blir registrert, kan man her i tillegg få noen mindre feil fordi at 

man «ikke oppdager» den mest representative prosedyre ved gjennomgang. 

 

 Ut over dette har man kontrollert 2016 dataene (hele filen for 2016) med en annen 

metodikk (Power BI). Den tar høyde for mange-til-mange relasjoner mellom 

prosedyrene innen hver episode slik at man på den måten kan fange opp alle 

prosedyrer innen NC-hierarkiet uansett i hvilken rekkefølge de ligger i NPR filen. 

Tallgrunnlagene er begrenset til data for hvert år uten mulighet for å kunne følge 

pasientforløp over flere år. Dette blir derfor en kontrollfunksjon som kan fange opp 

større avvik - i dette tilfellet for 2016. Dataene for de to andre årene er ikke bearbeidet 

for dette formatet enda. 

 

 I tillegg til dette har man for enkelte organer trukket inn den datafilen som omfatter 

alle kirurgiske episoder i samme tidsrom uansett diagnose. Denne omfatter totalt 

268525 episoder. For å kunne handtere denne datamengden har man måtte gjøre noen 

valg. Det er kun hoveddiagnose som er tatt med i analysene. I tillegg har man kun tatt 

med de tre første NCSP kodene i det som er innrapportert til NPR. Blant disse tre har 

man manuelt valgt ut den «tyngst» prosedyrekoden ut fra utskrivingsdiagnosen. Det er 
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denne hovedprosedyren som er benyttet i analysene. Dermed kan man ha mistet noen 

viktige prosedyrer, men erfaringer fra kreft-filen tilsier at dette er relativt få. 

Data fra denne filen er kun blitt brukt i de tilfeller hvor det er tilsvarende prosedyrer 

for maligne og benigne lidelser og hvor dette kan ha betydning for 

volumbestemmelsene. 

 

Dataene er overført til excelfiler og det er foretatt analysering etter vanlige pivotering og 

filtrering. Det presenteres innledningsvis en oversikt over alle kreftformene (hele materialet 

samlet) for deretter å bryte dataene ned på de ulike kreftformer på linje med det man har gjort 

i Helsedirektoratets publikasjon. I tillegg har man hentet ut data fra pakkeforløpene for kreft 

for 2016 med henblikk på insidens. 

 

4. Samlet oversikt over kreftkirurgi dataene: 

 

Analysene bygger på totalt 87533 kontakter eller opphold (episoder). Av disse burde muligens 

noen ha blitt fjernet eksempelvis Bergen legevakt (1) og Hospitalet Betanien (45) for Helse 

Bergen, og ditto liknende tall for andre sykehusområder, men dette er så få og de fleste ikke 

kirurgiske, slik at for ordens skyld er alle tatt med i de overordnede oversiktene. I disse ligger 

aktivitetskategorier slik de er definert av NPR (Dagbehandling, døgnbehandling og 

poliklinikk som defineres som dagbehandling) samt DRG-typene (Kirurgiske, medisinske og 

udefinerte). I den videre behandling er medisinske og udefinerte DRG slått sammen til en 

gruppe. Det er i denne oversikten ikke skillet mellom dag- og døgnbehandling. 

 

Det er videre fokusert på hvor pasienten kommer fra dvs HF-enes «opptaksområder». Her har 

man valgt å benytte folkemengden pr overgangen mellom 2016 og 2017. Den er: 

 

Opptaksområde Folkemengde Andel 

HFR-o            110 266  10,0 % 

HBE-o            447 837  40,6 % 

HFO-o            181 059  16,4 % 

HST-o            363 091  32,9 % 

HV-RHF        1 102 253   

 

Av de 87533 episodene er 1356 episoder for de 3 årene pasienter som kommer utenfra HV. 

Tilbake er 86177. Fordelingen mellom opptaksområdene for de 3 årene er: 

 HFD-opptaksområde: 11,0 % 

 HBE-opptaksområde: 42,9 % 

 HFO-opptaksområde: 20,2 % 

 HST-opptaksområde: 25,8 % 

 

Antall personer som er inkludert pr opptaksområde er:  

 

År HFR-o HBE-o HFO-o HST-o Antall  

2014 1047 4741 2044 3099 10931 

2015 1110 4715 2034 3169 11028 

2016 1090 4712 1988 2971 10761 

Samlet 3235 14092 6152 9197 32676 

Andel 9,9 % 43,1 % 18,8 % 28,1 % 100,0 % 
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Tabellen omfatter de personer (unike nummer) som har fått behandling i de 3 årene. Man må 

være oppmerksom på at polikliniske kontroller og behandling eksempelvis ved 

kreftavdelinger (stråle- / cellegiftbehandling) ikke er inkludert.  

 

Som det fremgår av tabellen er det noe flere personer i HFO-området og noen færre i HST-

området enn folketallet skulle tilsi som får behandling for kreft. Variasjonene ut over dette i 

analyseperioden må ansees som tilfeldige og kan ikke tillegge noe vekt, men lengere 

observasjoner burde ha vært gjort. 

 

Fordeler man antall årlige episoder på type DRG (kirurgiske versus medisinske / udefinerte), 

så får man følgende fordeling igjen pr opptaksområde: 

 

År / Type DRG HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum Andel pr år 

2014 12088 2948 5500 7749 28285   

Kirurgiske DRG 3994 856 1699 2700 9249 33 % 

Med-DRG / udef-DRG 8094 2092 3801 5049 19036 67 % 

2015 12361 3307 5625 7287 28580   

Kirurgiske DRG 4014 856 1690 2711 9271 32 % 

Med-DRG / udef-DRG 8347 2451 3935 4576 19309 68 % 

2016 12555 3208 6318 7231 29312   

Kirurgiske DRG 4046 830 1668 2382 8926 30 % 

Med-DRG / udef-DRG 8509 2378 4650 4849 20386 70 % 

Totalsum 37004 9463 17443 22267 86177   

 

Andelen kirurgiske DRG har således gått noe ned. Nedgangen er på 3-4 % som må ansees 

som tilfeldig variasjon. Det er mindre variasjoner i hva som defineres som kirurgiske DRG fra 

ett år til et annet, uten at det kan tillegges stor betydning. Variasjonen vedrørende hva som 

faller i medisinsk versus udefinert er imidlertid større. Derfor er disse slått sammen, noe som 

medfører at totalandelen er tilnærmet den samme. 

 

For de videre analyser er det i hovedtrekk kun benyttet de som faller i kirurgisk DRG. Nå 

trekker man i tillegg inn 617 episoder på pasienter som kommer fra områder utenfor HV, men 

som får behandling ved et av sykehusene i HV. Det er med både elektive og ØH pasienter. 

Rent praktisk så utgjør ØH mellom 9 og 10 % jevnt i perioden. 

 

Sykehus Andre-o HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum Andel 

Andre-s   38 67 11 58 174 0,6 % 

HBE-s 495 10975 986 2164 985 15605 55,6 % 

HDS-s 4 896 15 10   925 3,3 % 

HFD-s   3 1419 1   1423 5,1 % 

HFO-s 7 2   2527 6 2542 9,1 % 

HST-s 111 4 3 266 6461 6845 24,4 % 

OUS   136 52 78 283 549 2,0 % 

Totalsum 617 12054 2542 5057 7793 28063 100,0 % 

 

Tabellen viser antall behandlingsepisoder i 2014-16 fordelt etter sykehus (markert med «-s») 

og opptaksområde (markert med «-o»). Det anføres at 2,6 % av episodene ligger utenfor HV. 



8 

 

Størst andel av de som behandles utenfor ligger hos OUS. Innen HV er HBE størst med 

nærmere 56 %. 

 

Ser man på hvor befolkningen i de ulike opptaksområdene får sin kirurgiske behandling, så 

fremgår det prosentvis av tabellen nedenfor: 

 

Område Andre-s HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s OUS Totalsum 

HBE-o 0,3 % 91,0 % 7,4 % 
 

 
 

1,1 % 12054 

HFD-o 2,6 % 38,8 % 0,6 % 55,8 %  0,1 % 2,0 % 2542 

HFO-o 0,2 % 42,8 % 0,2 %  50,0 % 5,3 % 1,5 % 5057 

HST-o 0,7 % 12,6 %   0,1 % 82,9 % 3,6 % 7793 

Totalsum 174 15110 921 1423 2535 6734 549 27446 

 

Tabellen må leses både loddrett og vannrett. Eksempelvis blir pasientene fra HFO behandlet i 

42,8 % ved HBE, 50 % ved HFO, 5,3 % ved HST og 1,5 % ved OUS. 

 

4.1. Populasjons data fra pakkeforløpene for kreft 

 

I forbindelse med pakkeforløpene for kreft rapporterer NPR antall nye tilfeller pr RHF og pr 

sykehus / HF som har satt diagnosen første gang. Det tilsvarer i praksis insidensen i 

befolkningen. Antallet kan være noe overestimert da pasienter med kreft diagnostisert før 

2013 kan bli diagnostisert på nytt dersom de dukker opp i spesialisthelsetjenesten og ikke 

vært der i tidsperioden 2013-6. Videre er det nok noen som ikke blir henvist til 

spesialisthelsetjenesten. Avvikene skulle likevel være små.  

I tabellen er ikke foretakene identiske med opptaksområder, men det stedet hvor diagnosen 

ble foretatt først.  

Tabellen tar for seg alle «kirurgiske» kreftformer med unntak av sarkomer. «Private» er her 

HDS og HSR 

 

 
 

Kreft i Blære Bryst Bukspytt Ovarier Føflekk Galleveier Hjerne Hode-hals

Spiserør og 

magesekk Livmorhals

Landet 1728 3914 823 756 2498 274 539 852 759 393

HFD 34 70 16 5 29 2 12 7 21 2

HFO 50 77 22 14 47 10 17 12 12 2

HST 91 246 41 55 184 13 25 37 36 13

HBE 70 323 63 80 255 36 51 94 45 41

Private 55 4 9 1 17 4 8

HV 300 720 151 155 532 61 109 150 122 58

Andel HV 17,4 % 18,4 % 18,3 % 20,5 % 21,3 % 22,3 % 20,2 % 17,6 % 16,1 % 14,8 %

Kreft i Livmor Lunge Nyre Penis Lever Prostata

Skjoldbrusk 

kjertel Testikkel 

Tykk og 

endetarm Samlet

Landet 775 3142 955 84 241 4602 365 365 4386 27451

HFD 9 57 18 3 90 6 105 486

HFO 20 118 27 1 4 55 1 14 161 664

HST 48 162 28 2 7 256 19 17 245 1525

HBE 78 259 77 17 27 327 44 26 232 2145

Private 17 4 3 35 5 65 227

HV 155 613 154 20 44 763 64 68 808 5047

Andel HV 20,0 % 19,5 % 16,1 % 23,8 % 18,3 % 16,6 % 17,5 % 18,6 % 18,4 % 18,4 %
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Populasjonen i Helse Vest utgjør knappe 21,6 %. Det betyr at andel krefttilfeller trolig er 

marginalt lavere her enn i landet for øvrig for et flertall av kreftformene. 

 

5. Kirurgi for spesifikke kreftformer 

 

I det følgende fordeler man kontaktene / oppholdene etter samme oppsett som det er gjort i 

«Kreftkirurgi i Norge». Pasientgrunnlaget er kun de som faller i kirurgiske DRG dvs hhv 

9249 (2014), 9271 (2015) og 8926 (2016). Kombinasjonen mellom C (evt D) diagnosene 

(ICD10) og prosedyrekodene (NCSP) er litt annerledes enn det som er i Helsedirektoratets 

skriv, men i tråd med det SKDE anbefaler. Det fremgår under hvert punkt. 

 

5.1. Lungekreft - kirurgi 

 

Totalt er det for årene 2014-6 registrert 1025 opphold/kontakter med kirurgisk DRG på 

pasienter fra Helse Vest med hoved eller første annen tilstand i gruppen C33-39 (ondartet 

svulst i brysthulen) + tilgrensende metastaser. Ser man utelukkende på hovedtilstand C33 og 

C34 (luftrør, bronkier og lunge) reduseres dette til 647 fordelt på 562 elektive og 85 ØH-

innleggelser. 

 

De kirurgiske inngrepene er klassifisert til kapittel G i NCSP klassifiseringssystemet 

(brystvegg, pleura, diafragma, trachea, bronkier, lunger og mediastinum). Mer spesifikt dreier 

dette seg om undergruppene GAB, GAC, GCA, GDB, GDC og GDD. Det reduserer antall 

inngrep til 420 hvorav 2 ved OUS, 1 ved 3 andre steder (feilkoding?). De resterende 415 

fordeler seg med 24 som ØH og 391 som elektive. Disse 391 fordeler seg med henblikk på 

behandlingssted på følgende måte:  

 

Tabellen viser pasienter som har fått utført elektive lungekirurgiske inngrep i Helse Vest i 

2014-16. 

 

Totalsum HBE-s HST-s Totalsum 

2014 111 18 129 

2015 121 20 141 

2016 104 17 121 

Totalsum 336 55 391 

 

Analysert med Power-BI ble det operert i 2016 124 dvs 3 mer enn tabellen viser. 

 

Lungeoperasjoner for kreft gjøres også for andre kreftformer enn lungekreft 

(metastasekirurgi?). Tar man med alle kreftdiagnoser – primær og metastaser – og kombinerer 

disse med kirurgiske prosedyrer innen underkapitlene GA, GC og GD, men tar bort alle 

biopsier og mindre inngrep, finner man følgende for de tre årene: 

 

År / sykehus Andre-s HBE-s HFD-s HST-s OUS Totalsum 

2014 1 182   32 2 217 

2015   158 1 33 4 196 

2016   138   21 2 161 

Totalsum 1 478 1 86 8 574 

 

Det er således en nedgang i kirurgisk aktivitet både i HBE og HST som ikke er helt i tråd med 

den økningen man ser i kreftinsidensen.  
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Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr sykehus: 40; operasjoner pr kirurg: 20 

 

5.2. Brystkreft 

 

Totalt er det for årene 2014-16 2647 dag- eller døgnopphold som «havnet» i kirurgisk DRG 

med hoved- eller første bidiagnose C50. Medregnet er da alle fra HV-området uansett hvor de 

er behandlet samt pasienter bosatt utenfor HV, men behandlet i HV. Førtisju var klassifisert 

som ØH i hele Helse Vest.  Av de resterende 2600 elektive ble 9 behandlet ved OUS og 4 

andre steder. Totalt har 2587 fått kirurgisk behandling de siste 3 årene i HV. 

 

I det videre analyseres kun de med primære operasjoner kodet med HAB (reseksjon) og HAC 

(mastektomi) i NCSP systemet. Her har man benyttet en av disse som hovedprosedyrer 

uansett i hvilke rekkefølge de ble rapportert til NPR. Øvrige prosedyrer har alltid blitt 

sekundære om de var tatt med. Da står man tilbake med 2058 episoder (her er en episode lik 

en pasient) eller inngrep de siste tre årene. Disse fordeler seg på følgende måte mellom HF-

ene fordelt mellom reseksjon og total mastektomi: 

 

  

Totalsum HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 335 59 51 225 670 

HAB (reseksjon) 191 37 17 96 341 

HAC (mastektomi) 144 22 34 129 329 

2015 292 64 57 259 672 

HAB (reseksjon) 191 40 33 148 412 

HAC (mastektomi) 101 24 24 111 260 

2016 357 64 55 240 716 

HAB (reseksjon) 243 42 12 172 469 

HAC (mastektomi) 114 22 43 68 247 

Totalsum 984 187 163 724 2058 

Reseksjon vs. mastektomi      1,7       1,8        0,6       1,4              1,5  

 

Analyse med Power BI for 2016 viser samlet 17 færre operasjoner i 2016, men med samme 

fordeling som i tabellen mellom HF-ene. 

 

Pasienter operert ved HFO får lavere andel brystbevarende kirurgi enn ved de tre øvrige HF-

ene. Man kjenner til at en del pasienter fra HFO området blir operert ved andre HF. Derfor er 

de samme analyser foretatt med henblikk på HF-område: 
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Totalsum HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum 

2014 278 71 113 207 669 

HAB (reseksjon) 165 43 52 81 341 

HAC (mastektomi) 113 28 61 126 328 

2015 265 67 118 221 671 

HAB (reseksjon) 167 42 82 120 411 

HAC (mastektomi) 98 25 36 101 260 

2016 313 68 127 203 711 

HAB (reseksjon) 207 46 74 140 467 

HAC (mastektomi) 106 22 53 63 244 

Totalsum 856 206 358 631 2051 

Reseksjon vs mastektomi       1,7        1,7        1,4       1,2              1,5  

 

Sju pasienter er fra andre områder enn HV og tatt bort. Denne tabellen viser pasienter og 

prosedyrer i relasjon til hvor de er bosatt. Den viser to forhold: Helse Førde og Helse Fonna 

«avgir» pasienter til de to øvrige foretak – hhv 19 (HFR) og 195 (HFO) samt at kvinner fra 

HFO får reseksjon i enn større andel utenfor eget HF. I dette oppsettet er det kvinnene fra 

HST-området som får lavest andel brystbevarende kirurgi, men andelen har øket med årene. 

 

Av de resterende 289 pasientene er disse behandlet i >90 % av tilfellene i HBE i form av 

rekonstruksjon HAD og HAE). Disse kommer med da man har inkludert C50 som første 

bidiagnose også. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr avdeling: 100; pr kirurg: 50 

 

5.3. Kreft i skjoldbruskkjertelen 

 

Denne gruppen omfatter pasienter med hoved- eller første annen tilstand kodet med C73 og 

operasjonskode BAA20-BAA60. Totalt var det operert 156 pasienter fra HV i denne 

kategorien hvorav 1 ved HFD, 1 ved OUS og 2 ved andre sykehus i 2014-16. 

 

Antall pasienter operert for kreft i skjoldbruskkjertelen i 2014-16 ved HBE og HST er: 

 

  HBE-s HST-s Totalsum 

2014 55 6 61 

2015 23 4 27 

2016 58 6 64 

Totalsum 136 16 152 

 

Analyse med Power-BI viser 6 færre operasjoner enn det som fremgår av tabellen – alle i 

HBE for 2016. 

 

Total tyreoidektomi (BAA60) ble utført hos 116 i disse tre årene hvorav 11 ved HST. Det 

anføres at kreft i tyreoidea i en ikke så liten andel oppdages i ettertid ved den patologiske 

undersøkelse av kjertelen f.eks. ved struma operasjoner. Dette gjelder dog i liten grad for 

totale ektomier da disse bygger på preoperativ fastsatt diagnose. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr sykehus: 40; operasjoner pr kirurg: 20 
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5.4. Malignt melanom 

 

Dette er en stor gruppe, og det kan være vanskelig å få en nøyaktig oversikt over denne. Dette 

ikke minst pga. at denne sykdommen behandles også av leger utenfor spesialisthelsetjenesten 

og avtalespesialister. Mye av dette gjøres også poliklinisk, slik at man ved denne analysen har 

man tatt med alle omsorgsnivå. 

Grunnlaget for søket er pasienter i ICD10 kategori C43 og C44. Tar man med alle prosedyrer 

får man 5401 kontakter totalt. Begrenses dette ned til de som har et elektivt operativt inngrep 

på hud (NCSP: QAA-QDG) finner man totalt 4155 kontakter i årene 2014-16 i Helse Vest 

RHF hvorav 6 ved OUS og 1 ved et annet. Fordelingen i HV er følgende: 

 

 

Totalsum HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 733 17 14 234 425 1423 

2015 811 6 16 211 424 1468 

2016 796 4 26 235 196 1257 

Totalsum 2340 27 56 680 1045 4148 

 

Haugesund SRS som har hudpoliklinikk er i denne tabellen slått sammen med HFO.  

 

Ved bruk av Power-BI har man trukket inn private avtalespesialister som rapporterer til NPR. 

Antallet i 2016 blir da 1366. Disse private er ekskludert fra tabellen ovenfor. I tillegg er det 

ekskludert andre hudtumores. Tar man disse inn vil eksempelvis HST øke til 238 ved denne 

analysen. 

 

Det er likevel to litt «merkelige» forhold her: den lave andel maligne melanomer i HFR og 

den fallende tendensen i HST (se ovenfor). Det siste kan være naturlige svingninger da 

totalantallet i HV også svinger noe, men 2014 og 2015 er like.  

   

Lymfeglandel-toalett knyttet til behandlingen av maligne melanomer er blitt mer vanlig de 

siste årene kfr. nasjonale behandlingsplaner. Om man ser på dem som har fått utført dette 

(benytter prosedyrekodene PJD43-55 som analysegrunnlag) og maligne melanomer som 

hoveddiagnose, så finner man følgende: 

  

År HBE-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 49 2 13 64 

2015 54 2 15 71 

2016 43 6 12 61 

Totalsum 146 10 40 196 

 

 

Disse 196 er da en andel av de ovenfor som i tillegg til primær tumor eller sekundær reseksjon 

også får utført lymfeglandel toalett. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Der er ingen krav om volum 
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5.5. Nyrekreft 

 

Operasjoner på nyrer i form av reseksjon eller eksisjon av nyre blir utført for kreft i nyre 

(C64), nyrebekken (C65), ureter (C66) og i noen få tilfeller i overgang mellom ureter og blære 

(C67). Nedenfor følger en tabell over alle som har fått operativ behandling med prosedyrene 

KAC00-21 (KAC (Nefrektomi)) og KAD00-10 (KAD (Reseksjon)). KAD60 (perkutan 

destruksjon av tumor) kunne ha hørt inn her også, men omfattet kun 2 ved HBE og er derfor 

ikke tatt med. KAD51-52 perkutan og ureterorenoskopisk destruksjon av tumor er heller ikke 

med. De utgjorde 52 hvorav 42 var ved HBE. 

 

År / operasjon Andre-s HBE-s HFD-s HFO-s HST-s OUS Totalsum 

2014 4 71 26 10 24 8 143 

KAC (Nefrektomi) 3 37 16 8 11 2 77 

KAD (Reseksjon) 1 34 10 2 13 6 66 

2015 2 79 16 16 41 5 159 

KAC (Nefrektomi) 1 50 9 8 29 2 99 

KAD (Reseksjon) 1 29 7 8 12 3 60 

2016   85 19 15 26 5 150 

KAC (Nefrektomi)   45 15 10 19   89 

KAD (Reseksjon)   40 4 5 7 5 61 

Totalsum 6 235 61 41 91 18 452 

. 

I tillegg til dette er det i løpet av de 3 årene utført 10 nefrektomier som ledd i andre inngrep. 

Av de 24 som er operert utenfor HV kommer 18 fra HST-området. 

Her er tatt med både ØH og elektive operasjoner. ØH utgjorde kun 7 stykker for de 3 årene til 

sammen. 

 

Ved kontroll med Power-BI for reseksjoner for 2016 stemmer dette helt med ovenfor angitte 

antall prosedyrer og sted. 

 

Inngrep på nyrene kan gjøres også for godartede tilstander som skrumpnyre, stein i nyrene 

osv. I noen tilfeller må man foreta liknende inngrep som ved kreftkirurgi. Nedenfor er angitt 

alle inngrep uansett diagnose med prosedyre KAC (alle) og KAD00-11 dvs. nefrektomi og 

reseksjon av nyre. Inngrep utelukkende på nyrebekkenet og endoskopiske prosedyrer med 

destruksjon av tumor er dermed ikke tatt med. Følgende operativ aktivitet foreligger ved 

denne analyseformen: 
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HF / År HBE-om HFD-om HFO-om HST-om Totalsum 

HBE 224 12 49 7 292 

2014 62 6 16 1 85 

2015 78 1 19 1 99 

2016 84 5 14 5 108 

HFD   71     71 

2014   24     24 

2015   22     22 

2016   25     25 

HFO     55   55 

2014     13   13 

2015     16   16 

2016     26   26 

HST     1 113 114 

2014       31 31 

2015       46 46 

2016     1 36 37 

OUS 12 1 5 44 62 

2014 7     12 19 

2015 3   3 22 28 

2016 2 1 2 10 15 

Totalsum 236 84 110 164 594 

 

HBE utfører 49 % av alle disse inngrepene, HST 19 % og de andre inkludert OUS utfører 9-

12 %. Fordelingen mellom opptaksområdene er hhv 40 % (HBE); 28 % (HST); 19 % (HFO) 

og 14 % (HFD). 

 

Ser man kun på pasienter med hoveddiagnose C64 (nyrekreft) og benytter de samme 

utvelgelseskriteriene med henblikk på prosedyrer, finner man følgende fordeling fordelt etter 

nefrektomi og reseksjon (kun elektive): 

 

År / operasjon Andre-s HBE-s HFD-s HFO-s HST-s OUS Totalsum 

2014 4 58 20 7 22 7 118 

KAC (Nefrektomi) 3 24 11 5 9 1 53 

KAD (Reseksjon) 1 34 9 2 13 6 65 

2015 2 67 13 12 36 4 134 

KAC (Nefrektomi) 1 38 6 4 24 1 74 

KAD (Reseksjon) 1 29 7 8 12 3 60 

2016   66 15 13 17 5 116 

KAC (Nefrektomi)   28 11 8 10   57 

KAD (Reseksjon)   38 4 5 7 5 59 

Totalsum 6 191 48 32 75 16 368 

 

Det er tilnærmet samme årlige volum i HV på 120-140. I 2013 var det 124 operasjoner 

uthentet på om lag samme måte. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr avdeling for nyrekreft: 20; pr kirurg 10.  
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5.6. Kreft i urinblæren (+ urinleder og nyrebekken) 

 

Kreft med utgangspunkt i urotelet (slimhuden i urinveiene) omfatter kreft fra nyrebekkenet til 

urinrøret (C65-C68). I årene 2014-16 ble det i Helse Vest total gjort 2288 behandlinger for 

dette hvorav 26 foretatt utenfor HV. De resterende pasienter / episoder (2262) klassifiseres i 

henhold til NCSP sine underkapitler etter primær prosedyre: KA (nyre og nyrebekken), KB 

(ureter), KC (urinblære) og KD (urinrør). Her er det tatt med følgende prosedyreområder: 

KAB, KAC, KAD, KBC, KBD, KBJ, KCC, KCD, KCH, KDC, KDD og KDH slik at man får 

total 2262 episoder. 

 

År / prosedyre HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 302 81 89 106 170 748 

KA (Nyre-nyrebekken) 33   5 8 5 51 

KB (Ureter) 20   5 6 7 38 

KC (Urinblære) 247 81 79 91 155 653 

KD (Urinrør) 2     1 3 6 

2015 276 148 85 99 179 787 

KA (Nyre-nyrebekken) 18   3 9 6 36 

KB (Ureter) 11   1 2 8 22 

KC (Urinblære) 247 147 81 85 163 723 

KD (Urinrør)   1   3 2 6 

2016 255 133 92 105 142 727 

KA (Nyre-nyrebekken) 35   4 3 8 50 

KB (Ureter) 10   2 3 1 16 

KC (Urinblære) 210 132 86 97 131 656 

KD (Urinrør)   1   2 2 5 

Totalsum 833 362 266 310 491 2262 

 

Hoveddiagnosene er knyttet til kreft i urinblæren (C67 og KC kapittelet). Transurethrale 

reseksjoner av svulster i blæren (TURB) er det primære inngrepet ved blærekreft og det er på 

denne måten man behandler de fleste av tilbakefallene på også. Kombinasjonen av C67 og 

prosedyrene KCD02,-30 og -32 gir volumet av slike inngrep ved sykehusene. 

 

År / prosedyre HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 204 80 73 89 147 593 

2015 195 145 76 74 157 647 

2016 160 128 86 94 126 594 

Totalsum 559 353 235 257 430 1834 

 

Økningen ved HDS er forårsaket av funksjonsfordeling i HBE-opptaksområde. 

Kontroll med Power-BI for 2016 viser et avvik på 13 operasjoner i 2016 hvorav 11 ligger i 

HST. Forskjellen ligger trolig i mange-til-mange relasjonene som ikke fanges opp i den 

vanlige pivot analysen. Tallene er imidlertid relativt sett så små at dette ikke betyr så mye. 

 

I Kreftkirurgi i Norge er volumet av slike «lokale» inngrep på blæren ikke drøftet. Derimot er 

radikal fjerning av urinblæren det. Her er satt et minimumsantall på 20 pr år ved en avdeling. 

Fjernelse av urinblæren gjøres i tillegg til kreft i urinblære også ved avansert bekkenkirurgi 

(gynekologi /rektumkirurgi). Derfor har man tatt med alle med prosedyre KCC. Tabellen 

nedenfor er disse fordelt etter opptaksområder og sykehus: 
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År 
HBE-s OUS 

Totalsum Andre-o HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalt HST-o 

2014 1 16 6 6 7 36   36 

2015 1 12   15 17 45 1 46 

2016   24 5 10 11 50   50 

Totalsum 2 52 11 31 35 131 1 132 

 

Volumet i HBE er tilfredsstillende. Kravet er 20 pr sykehus og 10 pr kirurg. De får pasienter 

fra de øvrige HF-ene og dekker regionens behov. 

 

5.7. Prostatakreft 

 

En stor andel av pasienter med prostatakreft får annen behandling enn kirurgi som 

medikamentell behandling, strålebehandling eller bare aktiv overvåkning. I denne 

fremstillingen fokuseres det på de som har fått utført radikal prostatektomi. Kombineres 

diagnosen C61 med prosedyrene KEC00 (åpen operasjon) (kun 6 i perioden) og KEC01 

(robotassistert radikal prostatektomi) finner man følgende: 

 

År / sykehus Andre-o HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum 

2014 3 110 31 35 91 270 

Andre-s   1   1 1 3 

HBE-s   102 28 26   156 

HST-s 3       76 79 

OUS   7 3 8 14 32 

2015 2 95 36 50 140 323 

Andre-s   2 2   8 12 

HBE-s 2 90 33 40 1 166 

HST-s       1 103 104 

OUS   3 1 9 28 41 

2016   84 25 43 145 297 

Andre-s   1     5 6 

HBE-s   81 24 39 11 155 

HST-s       2 106 108 

OUS   2 1 2 23 28 

Totalsum 5 289 92 128 376 890 

 

Tabellen viser at det behandles med kirurgi relativt flere fra HST-området enn fra de øvrige. 

De som opererer har adekvate volum. Det som sendes ut av regionen er i det vesentlige fra 

HST-området. Det de ikke klarer å gjøre selv sender de til OUS. Lite sendes til HBE. 

 

Ved kontroll med Power-BI for 2016 finner man 6 «for mange» i HBE. Det skylles at dette 

blir talt dobbel ved cystektomi når denne gjøres med bakgrunn i ca prostata. De øvrige 

stemmer. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr sykehus 50; pr kirurg 20. 
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5.8. Testikkelkreft 

 

Dette kodes med C62 (kreft i testikkel) og prosedyre KFC00 (unilateral orkiektomi) og 

KFC10 (bilateral orkiektomi). Bilateralt var det kun 2 pasienter. Data viser: 

 

År HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 37 4 1 13 30 85 

2015 20 5 4 6 20 55 

2016 22 5 5 15 13 60 

Totalsum 79 14 10 34 63 200 

Det er ingen volumkrav til denne kirurgien. Denne formen for kirurgi er mer å betrakte som 

en biopsi om det er sikker eller sterk mistanke om kreft i testikkelen. Totalsummen er vel også 

å betrakte som dette årets insidens. 

For 2016 er det kun -1 i avvik ved bruk av Power-BI 

 

Det utføres fortsatt uthenting av lymfeknuter fra retroperitoneum etter medikamentell 

behandling. Den utføres i Helse Vest kun ved Helse Bergen. Med kombinasjonen C62 og 

C77.2 (metastaser i abdomen) samt prosedyrene PJD43-53 finner man at det ble utført 28 

slike operasjoner ved HBE i de tre årene samt en ved HST.  

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Det foreligger ikke noe krav til volum. 

 

5.9. Gynekologisk kreft: 

 

Kreft i kvinnelige kjønnsorganer har i hht ICD-10 kode fra C51 til C57 (morkake C58). Totalt 

i denne perioden er det registrert med hoved og bidiagnoser 1332 episoder varierende fra 439 

til 448 pr år med kirurgisk DRG. Totalt er 20 behandlet utenfor HV. Disse er ekskludert fra 

videre analyser. I tillegg er det registrert 2653 med «ikke-kirurgisk DRG» hvorav 64 utenfor 

HV. 

Den kirurgiske behandlingen er multimodal dvs at en kreftform kan medføre at man fjerner 

f.eks. både eggstokk og uterus. En kirurgisk prosedyrekode utelukker derfor ikke en annen, 

men vil i denne fremstillingen ikke komme skikkelig fram. Om det skal gjøre det må 

ytterligere analyser gjøres. Nedenfor er det i tabellform samlet alle prosedyrer på to siffer nivå 

for de tre årene til sammen. Man har forsøkt å velge ut den mest relevante prosedyren ut fra 

diagnosen, men tabellen må likevel kun tas som veiledende. 

 

Underkapittel Operasjoner på HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

LA Ovarier 69 5 5 25 104 

LB Eggleder 1 1   1 3 

LC Uterus 440 11 44 145 640 

LD Cervix 104 5   6 115 

LE Vagina 15 2 1 1 19 

LF Vulva 73 1   9 83 

LW Reoperasjoner 5   1 5 11 

LX Kvinnelig genitalia INA       1 1 

Totalsum   707 25 51 193 976 

 

Underkapitlene er kapitler under hovedkapittel L (Kvinnelige genitalia) i NCSP. De 976 er 

jevnt fordelt over de tre årene med hhv 327, 320 og 329 pr år. 
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Når man så nedenfor differensierer mellom de ulike kreftformene, kan det være at det for 

f.eks. ovarialkreft kommer hysterektomi opp som primær behandling jf ovenfor.  

 

5.9.1. Livmorkreft 

 

Den spesifikke aktiviteten på dette området fremkommer med kodene C54-55 (ondartet svulst 

i livmoren). Total finner man for 2014-16 498 episoder med kirurgisk DRG hvorav 2 ved 

OUS og 4 ved andre sykehus, slik at det er tilbake 492 som inngår i den videre analysen.  

 

Innsnevrer man med de spesifikke prosedyrene som går på lidelser i selve uterus (prosedyrene 

LC-underkapittelet) og ikke tar med LCA (67 episoder), LCB (1) og LCC (1) får man 

følgende fordeling for de med LCD (eksisjon av uterus). (Det anføres at det var ingen med 

LCE (eksenterasjon av bekkenet) med disse diagnosene):  

 

År / sykehus HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 74 1 16 23 114 

2015 72 2 7 33 114 

2016 65 4 18 30 117 

Totalsum 211 7 41 86 345 

 

Kun to ble registrert som ØH – resten elektive inngrep. 

 

Analysen for 2016 med Power BI viser tilnærmet det samme med totalt 121 episoder 

 

Hovedaktiviteten skjer ved HUS og som elektiv virksomhet, men også relativt mye ved HST 

og HFO. 

 

Helsedirektoratets anbefalingene er minimum på 20 pr avdeling pr år og 10 pr kirurg.  

 

5.9.2. Eggstokkreft (+ egglederkreft): 

 

Pasienter med eggstokkreft og eggleder kommer inn både som ØH og elektive og derfor har 

man her tatt med begge disse innkomstmåtene. Det er i 2014-16 registrert hhv 109, 116 og 

110 kontakter som havnet i kirurgisk DRG med hoved eller første annen tilstand C56 

(eggstokkreft) og C57 (egglederkreft). Av disse ble 3 behandlet utenfor HV. 

 

Tar man ut de som hadde hovedprosedyre fjernelse av eggstokk + evt også uterus som første 

prosedyre (LAB-LDC) får man følgende oversikt: 

 

År / sykehus HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 56   1 14 71 

2015 54 1   15 70 

2016 51 1 1 14 67 

Totalsum 161 2 2 43 208 

 

I årene 2011-13 var de tilsvarende tallene 59-82. Om man tar med D07 øker man for de tre 

årene med hhv 3, 14 og 3. Dette er i grove trekk i overensstemmelse med det uttrekket som 

«Kreftkirurgi i Norge» bygger på.   
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Analysen for 2016 med Power BI viser totalt 74 episoder. Avviket ligger i HST. Dette kan 

skylles at de har et relativt høyt tall i kapittel J (abdominale inngrep) som hovedprosedyre i 

forhold til de øvrige. 

 

Anbefalingene er på minimum 20 pr år pr avdeling og 10 pr kirurg. 

 

5.9.3. Kreft i livmorhalsen 

 

Kreft i livmorhalsen skal være sentralisert til HUS. Det er pasienter med diagnose C53 og 

utgjør til sammen 208 pasienter de siste tre årene. De av disse pasientene som har fått utført 

NCSP-prosedyrer som begynner med LCD-LDW enten som primær eller sekundær 

prosedyrer er med i uttrekket. Utskrapinger og biopsier som primær prosedyre (LCA og LDA) 

er ikke tatt med.  

Følgende fordeling ble funnet: 

 

År / sykehus HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 54 2 1   57 

2015 40 2   2 44 

2016 50       50 

Totalsum 144 4 1 2 151 

 

Ut over dette er det behandlet 6 ved OUS. 

Dette er tilnærmet i tråd med det som fremkommer ved bruk av Power BI 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Anbefalt minimumsaktivitet er 20 pr sykehus pr år og 10 pr kirurg.  

 

5.10.  Kreft i øvre gastrointestinal traktus 

 

Kreft i spiserøret og magesekk blir ofte sett sammen. Det er ikke uvanlig at en ev kirurgi 

omfatter begge organene. Eksempel på dette er cardiacancer – en kreftform som ikke synes å 

minke i frekvens i motsetning til kreft i magesekken for øvrig. Tabellen nedenfor omfatter 

begge kreftformene med C15 og C16 med splitt på prosedyrene: JCA (lokale inngrep 

spiserøret), JCC (reseksjoner- spiserøret), JCE (rekonstruksjon – spiserøret), JDC 

(ventrikkelreseksjon) og JDD (total gastrektomi) som første eller andre prosedyre fordelt etter 

sykehus. 

 

År / diagnose HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 57 4   8 69 

C15 23       23 

C16 34 4   8 46 

2015 46 2 2 10 60 

C15 28       28 

C16 18 2 2 10 32 

2016 35 4 3 3 45 

C15 14       14 

C16 21 4 3 3 31 

Totalsum 138 10 5 21 174 
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Hovedaktiviteten skjer således i HBE. Gjennomsnitt for de 3 årene er hhv 46 (HBE) og 2-7 

for de andre. To inngrep er foretatt utenfor HV. 

 

Kontroll med Power-BI for 2016 er identisk med det som er angitt ovenfor.  

 

5.10.1. Kreft i spiserøret 

 

Antall registrerte tilfeller / episoder med hoveddiagnosen C15 (kreft i spiserøret) i de tre årene 

med kirurgisk DRG var totalt 77 episoder med hhv 29, 30 og 18 pr år hvorav 75 ble behandlet 

i HBE. Det anføres at nedleggelse av stent i spiserøret (JFC) kommer i medisinsk DRG og er 

derfor ikke medregnet her.  Tabellen omfatter pasienter med hoveddiagnose C15 med de 

angitte prosedyrekategorier som hovedprosedyre. Alle er foretatt i HBE. 

 

Totalsum JCA JCC JCE JDC JDD Totalsum 

2014 5 18       23 

2015 2 23 1 1 1 28 

2016 2 11     1 14 

Totalsum 9 52 1 1 2 65 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr sykehus 10 pr år og 10 pr kirurg. 

 

5.10.2. Kreft i magesekk: 

 

Der er en fallende tendens for denne kreftformen både nasjonalt og internasjonalt. Totalt er 

der for de 3 årene 149 episoder med diagnosen C16 i kirurgisk DRG (ØH + elektiv) og med 

prosedyrer innenfor NCSP hovedkapittel J med hhv 52, 49 og 48 pr år uansett type inngrep 

som er gjort. 

 

Den videre analysen omfatter pasienter med diagnosen C16 og NCSP prosedyrene som angitt 

ovenfor som første eller andre prosedyre – både elektive og som ØH. Tabellen viser inngrep 

innen prosedyregruppene JCC, JDC og JDD for de tre årene til sammen. Mindre inngrep i 

gruppene JDA og JDE (Anastomoser uten reseksjon) er ikke tatt med. Ved den tilnærmingen 

finner man for HV for de tre årene med gitte koder: 

 

Prosedyregrupper HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

JCC 3     1 4 

JDC 31 6 3 13 53 

JDD 39 4 2 7 52 

Totalsum 73 10 5 21 109 

Gjennomsnitt     24,3       3,3        1,7       7,0            36,3  

 

Pr år gjorde HBE hhv for 2014, -15 og -16: 34, 18 og 21; HFD: 4, 2 og 4; HFO 0, 2 og 3; 

HST: 8, 10 og 3 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Minimum antall operasjoner pr sykehus 10 pr år og 10 pr kirurg. Ser man samlet på disse 

årene er det kun HBE som tilfredsstiller kravene. 
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5.11. Kreft i tykk- og endetarm  

 

Det viser seg at kreft i tykk og endetarm (C18-C21) kodes noe forskjellig spesielt når man har 

inngrep både på tykk og endetarm inkludert anus samtidig. For å få en samlet oversikt har 

man derfor samlet C18-21 og analysert disse med henblikk på JFB (tykktarmsreseksjon og 

noen tynntarmsreseksjoner), JFH (total kolektomi) og JGB (eksisjon av rektum). Det utføres 

kreftkirurgi med andre koder også som klassifiseres under JFA, JFC, JFF, JFK og JGA som 

da ikke er tatt med her. 

 

År / prosedyre HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 245 74 70 100 167 656 

JFB (Tarmreseksjon) 127 70 46 71 115 429 

JFH (Total kolektomi) 9 3 2 1 9 24 

JGB (Eksisjon av rektum) 109 1 22 28 43 203 

2015 254 80 88 99 188 709 

JFB (Tarmreseksjon) 150 78 59 73 123 483 

JFH (Total kolektomi) 6 2 5 2 4 19 

JGB (Eksisjon av rektum) 98   24 24 61 207 

2016 240 72 80 112 172 676 

JFB (Tarmreseksjon) 150 66 64 82 110 472 

JFH (Total kolektomi) 6 3 2 1 3 15 

JGB (Eksisjon av rektum) 84 3 14 29 59 189 

Totalsum 739 226 238 311 527 2041 

 

Det anføres at eksisjon av rektum pga analkreft kun ble utført i 10 tilfeller hvorav 5 ved hhv 

HBE og HST. Totalt 39 er behandlet utenfor HV. Disse er ikke med. 

 

Kontroll med Power-BI for 2016 viser tilnærmet identiske tall / fordeling. 

 

Utvides diagnoseområdet til alle i hovedkapittel 2 (C00-D48) økes antallet til 2596 med 1799 

for JFB, 65 for JFH og 732 for JGB. JGB fordeler seg med følgende antall pr HF: 391 (HBE), 

4 (HDS), 66 (HFD), 91 (HFO) og 180 (HST). 

 

5.11.1. Tykktarmskreft: 

 

Dette omfatter kreftformene som kodes med C18-C19. Dette er en stor pasientgruppe som 

kommer inn både som ØH og elektive til ulike undersøkelser og behandlinger. Av de som 

havner i kirurgisk DRG ved sykehusene i HV ble det registrert hhv 556, 603 og 595 for 2014-

16 totalt 1754. Av disse innkom 375 (21 %) som ØH. 

 

Pasienter med C18 og C19 for videre analyser på samme måte som ovenfor. Tarmstomier 

(JFF) er ikke med selv om man kan ha måttet anlegge slike som første prosedyre f.eks. i en 

ØH-situasjon. Ved en slik avgrensning havner man på 1512 episoder  

Følgende fordeling foreligger: 
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År / prosedyre HBE-s HDS-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

2014 152 74 49 73 130 478 

JFB (Tarmreseksjon) 124 70 46 69 115 424 

JFH (Total kolektomi) 8 3 2   9 22 

JGB (Eksisjon av rektum) 20 1 1 4 6 32 

2015 165 80 63 83 134 525 

JFB (Tarmreseksjon) 150 78 59 73 123 483 

JFH (Total kolektomi) 5 2 1 2 4 14 

JGB (Eksisjon av rektum) 10   3 8 7 28 

2016 163 72 64 91 119 509 

JFB (Tarmreseksjon) 149 66 64 82 110 471 

JFH (Total kolektomi) 5 3   1 2 11 

JGB (Eksisjon av rektum) 9 3   8 7 27 

Totalsum 480 226 176 247 383 1512 

Andelen som innkom som ØH ble operert varierer fra 11-21 % med høyest i HBE og HST.  

 

Det foreligger en viss økning i elektiv virksomhet og en viss nedgang i ØH kirurgi, men 

forandringene er små. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Volumet for operativ behandling av tykktarmskreft settes til minimum 30 pr år pr sykehus og 

15 pr kirurger i alternativ 1 og legger til et ytterligere krav i alternativ 2 slik at det er hhv 60 

og 20. Samlet ligger alle HF og HDS over tilrådingen om minimum 30 inngrep pr avdeling og 

år. De ligger også over om man benytter det utvidede «kravet» på 60 pr år i de to siste årene. 

 

5.11.2.  Endetarmskreft (og analkreft) 

 

Denne kreftformen har ICD10 kode C20. I tillegg har man tatt med analkreft med kode C21. 

Totalt kommer dette ut med 723 episoder samlet for de 3 årene. De utvalgte NCSP kodene er 

JFB, JFH og JGB (eksisjon av rektum) som da reduserer antallet til 623. I tillegg er 10 operert 

ved OUS. Følgende fordeling foreligger: 

 

NCSP-kapittel Totalsum HBE-s HFD-s HFO-s HST-s Totalsum 

JF 

2014 5   3   8 

2015 1 4     5 

2016 2 2   1 5 

JG 

2014 109 25 26 39 199 

2015 118 21 17 60 216 

2016 93 15 23 59 190 

Totalsum 328 67 69 159 623 

 

Det er nær sammenheng mellom behandlingen for kreft i nedre del av tykk- og endetarm. 

Analyseres C19, C20 og C21 sammen og ser de opp mot opptaksområdene finner man for 

disse med prosedyrenummere: JFB30-63, JFH00-20 og JGB00-40: 
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Totalsum HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum 

HBE-s 324 18 43 3 388 

2014 114 5 14 2 135 

2015 109 7 19   135 

2016 101 6 10 1 118 

HDS-s 12       12 

2014 4       4 

2015 1       1 

2016 7       7 

HFD-s   76     76 

2014   26     26 

2015   28     28 

2016   22     22 

HFO-s     73   73 

2014     29   29 

2015     20   20 

2016     24   24 

HST-s     4 171 175 

2014     1 45 46 

2015     1 62 63 

2016     2 64 66 

Totalsum 336 94 120 174 724 

 

Fordelingen mellom kreftformene er som følgende: C19: 110; C20: 602 og C21: 12. 

Fordelingen mellom HF ene er HBE: 54 %; HST: 24 %; HFO og HFD begge 10 % og HDS 2 

%. Fordelingen mellom opptaksområdene er hhv 46 %, 24 %, 17 % og 13 %. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Volumet for operativ behandling av endetarmskreft settes til minimum 20 (sykehus) og 10 

(kirurg). 

 

5.12.   Kreft i lever 

 

Dette omfatter i prinsippet to forskjellig kreftformer: Primær kreft i selve levervevet (C22) og 

kreft i gallegangene (C23 og C24 med unntak av C24.1 (kreft i ampulla Vateri som behandles 

under C25)). I denne fremstillingen slås de øvrige sammen selv om de behandles på noe ulike 

måter. Hovedhensikten er å få en tilfredsstillende oversikt. 

 

Leverreseksjoner pga. metastaser kommer i tillegg (se nedenfor). 

 

Totalt var det 68 episoder med kirurgisk DRG for disse kreftformene. Den videre analysen 

omfatter de med prosedyrenummer JJA (Lokale inngrep på lever) og JJB (Leverreseksjon). 

JJX er ikke tatt med. JKC40 (Ekstirpasjon i gallegang og reseksjon av gallegang) kommer 

også under pancreas men 1 er tatt med her da denne var kodet i hht til ovenfor stående. 

Følgende resultater fremkommer for hele Helse Vest: 
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År HBE-s OUS Totalsum 

2014 1   1 

2015 2 1 3 

2016 2 1 3 

Totalsum 5 2 7 

 

De to pasientene som ble behandlet ved OUS kom fra HFO området. De øvrige inngrepene 

som ikke er ført opp her må karakteriseres som palliative som drenasje, stent-innleggelser mv. 

 

Det anføres at de primære lever- galleveiskreftformene krever at man følger spesielle 

utredningsalgoritmer m.a. knyttet opp mot levertransplantasjon. Det er  

 

5.12.1. Metastaser til lever 

 

Benytter man seg av alle andre kreftdiagnoser herunder også hvor metastaser er 

hoveddiagnose, men ekskluderer C22-24 (primære kreftformer) og analyserer alle med 

prosedyrekode JJB (Reseksjon av lever), finner man følgende resultater: 

 

År Andre-s HBE-s HFD-s HST-s OUS Totalsum 

2014 2 105   30   137 

2015 1 120 2 35 9 167 

2016   83   35 3 121 

Totalsum 3 308 2 100 12 425 

 

Det anføres at de 2 ved HFD er sjekket ut og de er kodet slik i hht NPR. 

De 15 som er operert utenfor HV kommer fra alle områder uten at man kan angi noen trend. 

 

I tillegg til dette ble det utført 35 operasjoner med kodene JJA (Lokale inngrep på lever) – 19 

i HBE og 4 i HST, 1 ved hhv HFO og HFD og 9 ved OUS. 

 

Det er ønskelig å se fra hvilke opptaksområde de er kommet fra pasientene som opereres pga 

metastase. Nedenfor er benyttet samme oppsett som ovenfor, men det er kun tatt med de 

sykehusene i HV som har gjort leverreseksjon (JJB). OUS og andre sykehus med til sammen 

15 er tatt ut. Følgende fordeling mellom opptaksområdene og sykehus foreligger: 

 

Totalsum HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum 

2014 58 14 30 25 127 

HBE-s 58 14 30 1 103 

HST-s       24 24 

2015 56 25 39 33 153 

HBE-s 56 23 39 2 120 

HFD-s   2     2 

HST-s       31 31 

2016 46 12 25 36 119 

HBE-s 46 12 25   83 

HST-s       36 36 

Totalsum 160 51 94 94 399 
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Det foregår således en relativ stor operativ aktivitet i form av reseksjon av lever spesielt i 

HBE, men også et adekvat volum i HST.  

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Volumet for operativ behandling av metastaser settes til 20 (sykehus) og 20 (kirurg).  

 

5.13. Kreft i bukspyttkjertelen: 

 

Et stort flertall av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen (C25) er ikke tilgjengelig for 

operativ behandling på det tidspunktet sykdommen blir diagnostisert. Totalt ble det i de tre 

årene registrert 251 episoder med kirurgisk DRG for denne lidelsen her også inkludert C24.1. 

Det er flere operative metoder hvorav Whipples operasjon med fjernelse av deler av pankreas, 

duodenum og ventrikkel er den mest vanlige. I denne fremstillingen er kombinasjonen av 

C24.1 og C25 og NCSP prosedyrene i gruppen JLC (10-30) benyttet. Øvrige prosedyrer innen 

JLC og JLW ble ikke funnet. Der var 21 kodet med biopsier (JLA) hhv 20 ved HBE og 1 ved 

HST i tillegg. Disse er ikke medtatt. 

 

Følgende resultat fremkommer for de tre årene: 

 

Totalsum HBE-s HST-s Totalsum 

2014 14 11 25 

2015 32 11 43 

2016 20 5 25 

Totalsum 66 27 93 

 

I tillegg kommer 1 ved OUS (fra HST). 

Antallet er lik det som fremkommer med Power-BI for 2016 

 

Det er ønske om å se fra hvilke områder disse pasientene kommer fra. Uttrekkene er her det 

samme som angitt med kombinasjonen av C24.1 og C25 og NCSP prosedyrene i gruppen JLC 

(10-30) fordelt etter sykehus og opptaksområde: 

 

HF/År Andre-o HBE-o HFD-o HFO-o HST-o Totalsum 

HBE-s 1 37 11 17   66 

2014   5 5 4   14 

2015 1 19 4 8   32 

2016   13 2 5   20 

HST-s 6       21 27 

2014 3       8 11 

2015 3       8 11 

2016         5 5 

Totalsum 7 37 11 17 21 93 

 

HST dekker altså sitt område, mens de andre får gjort inngrepene i HBE.  

 

Disse operasjonene gjøres også med andre kreft hoveddiagnoser – også slike som faller ut 

med benigne diagnoser. Innenfor kreftområdet finner man følgende fordeling for JLA 

(eksplorasjon og biopsi) og JLC (reseksjon). I alt 5 inngrep med JLB, JLD og JLW er ikke tatt 

med. 
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År 

HBE-s HST-s 

Totalsum JLA JLC Subtotalt JLA JLC Subtotalt 

2014 15 36 49   13 13 62 

2015 12 57 69   13 13 82 

2016 4 46 50 1 10 11 61 

Totalsum 31 137 168 1 36 37 207 

 

Fordelt på JLC30 (Wipple) var det for de 3 årene hhv 95 i HBE og 24 i HST. 

Pasienter med evt benigne lidelser er ikke med i denne analysen. 

 

Operasjoner på pancreas kan også gjøres for godartede tilstander. Analyser man dette i den 

utvidede filen og tar – uansett diagnose – prosedyrene JLA00, JLC00-96 og JLD10 får man 

fram følgende fordeling etter sykehus og opptaksområder. Det anføres at OUS i denne 

perioden er oppført med 15 inngrep som ikke er tatt med her. 

 

HF / År Andre-om HBE-om HFD-om HFO-om HST-om Totalsum 

HBE 1 93 28 44 4 170 

2014   30 12 14 2 58 

2015 1 36 12 16 1 66 

2016   27 4 14 1 46 

HST 6       33 39 

2014 3       10 13 

2015 3       12 15 

2016         11 11 

Totalsum 7 93 28 44 37 209 

 

Der er en liten diskrepans mellom denne og de ovenfor angitte tabeller. Det skylles med stor 

sannsynlighet at ved den manuelle flyttingen av prosedyrer (se metode), har man i denne filen 

ikke «oppdaget» alle prosedyrer som var rapportert som nr 4 eller utover i NPR rapporten for 

den aktuelle episode. Skal man få mer eksakte data f.eks. i HST, må man trolig foreta 

journalgjennomgang. Inngrepene er uansett i denne størrelsesorden. 

 

Fordelingen mellom diagnose-hovedkapitler er: Kapittel II (svulster): 189; kapittel XI (mage-

tarm): 17; kapitlene III (blod og immunsystemet), XIX (komplikasjoner) og XVIII 

(symptomer) 1 hver. 

 

Helsedirektoratets anbefalinger:  

Helsedirektoratet anbefaler at minimum antall operasjoner pr år og avdeling skal være 10 

 

5.14. Sarkomer – (kreft i bløtvev og bein) 

 

Behandling av kreft i beinvev er flerregional med et senter i Bergen og ett i Oslo. I 

hovedprinsippet er det to typer – sarkom i bein (C40-C41) og sarkom i bløtvev (C45-C49). 

Behandlingen er differensiert hvor kirurgi kun er en del av dette. Behandlingen av disse 

kreftformene er ikke omtalt i «Kreftkirurgi i Norge», men tas likevel med her for å få en 

oversikt over volumet og hvor disse pasientene behandles. 
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Type / år HBE-s HFD-s HFO-s HST-s OUS Totalsum 

C40-C41 Knokler og brusk) 42   1 1 6 50 

2014 20       3 23 

2015 8   1   3 12 

2016 14     1   15 

C45-C49 (Mesotel - bløtvev) 150 1 6 23 6 186 

2014 60   2 6 2 70 

2015 44 1 3 7 1 56 

2016 46   1 10 3 60 

Totalsum 192 1 7 24 12 236 

 

Som det fremgår utgjør bløtvevssarkomer nesten 3/4 av alle sarkomer.  

De fleste behandles i Bergen. Av de som behandles ved OUS kommer 8 fra HST-området, 3 

fra HFD-området og en fra HBE. 
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Appendiks – Forkortelser og forklaringer 
 

Det benyttes i teksten en rekke forkortelser knyttet så vel til struktur i kodesystemene som i 

organisasjonsstrukturen. Nedenfor er det en kort gjennomgang av noen av disse: 

 

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 

helseproblemer. Dette diagnosesystemet har 22 underkapitler: 

 

 
 

Hvert kapittel har flere underkapitler knyttet enten opp mot i hvilke organ sykdommen eller 

tilstanden er i, eller hvilke type lidelse det dreier seg om. 

ICD-10 er bygget opp av 3 til 5 siffer hvorav det første alltid er en bokstav og de påfølgende 

tall. 

 

NOMESCO: Nordic Medico-Statistical Committee: Statistisk medisinsk komite under 

Nordisk råd 

 

NCSP: The NOMESCO Classification of Surgical Procedures: Klassifisering system for 

kirurgiske prosedyrer. Det består av kapitler med relasjoner til det organ prosedyren utføres 

på. Trestrukturen ser slik ut (det samme for NCMP (medisinske prosedyrer) og NCRP 

(radiologiske prosedyrer)): 
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Kodene består av tre bokstaver initial og deretter to tall. Første bokstav går på organ eller 

organstruktur, bokstav nr 2 og 3 går på type organ og inngrep, mens tallene differensierer 

dette ytterligere ned på hvordan inngrepet utføres. Der er dog ingen fast struktur 

kodesettingen noe som har medført at kodene har skiftet fra ett år til et annet. Dette kan 

medføre problemer i sammenligninger over år.  

 

For nærmere forklaring gjennomgås prosedyrene innen kapittel J. Det deles opp i følgende 

undergrupper: 
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Prosedyrene differensieres ytterligere som f.eks. JF (tarm) og JG (endetarm) i undergrupper 

med 3 sifre / bokstaver som da beskriver hovedgrupper av inngrep på organet: 

 

 

 
 

Om man vil beskrive dette ytterligere legges til to siffer (tall) for å beskrive enda mer 

nøyaktig hva som gjøres. Eksempel på det hentet fra dokumentet er: 

- JFB 44: Laparoskopisk venstresidig hemikolektomi 

- JGB 30 Abdominoperineal rektumamputasjon 

 

Opptaksområder: Disse er betegnet som med «-o»: 

 HBE-o: De kommunene / personene som er innenfor Helse Bergen HFs nedslagsfelt 

 HFD-o: De kommunene / personene som er innenfor Helse Førde HFs nedslagsfelt 

 HFO-o: De kommunene / personene som er innenfor Helse Fonna HFs nedslagsfelt 

 HST-o: De kommunene / personene som er innenfor Helse Stavanger HFs nedslagsfelt 

 

Sykehus: Disse er betegnet med «-s»: 

 HBE-s: Sykehusene i Helse Bergen HF 

 HDS-s: Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 HFD-s: Sykehusene i Helse Førde HF 

 HFO-s: Sykehusene i Helse Fonna HF 

 HST-s: Sykehuset i Stavanger 
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Operasjoner i 2016 og 2017: Utvalte prosedyrar 

Det er fremma ønskje om å sjå på seinare data enn dei frå 2014-16 med spesielt fokus på 

einskilde område. Ein har derfor henta ut data frå NPR for 2017 som er dei siste offisielle. I 

det fylgjande har ein samanlikna dei med tilsvarande data frå 2016. Nokre av resultata er 

presentert i kapitel 5 (Annan kirurgi).  

Dette gjeld sjukehusopphald for pasientar frå Helse Vest området uansett kor i landet dei vart 

handsama – enten som inneliggande eller som dagkirurgiske i kirurgiske einingar. 

Polikliniske kontaktar er ikkje teke med. Totalt utgjer dette for dei to åra 259.678 

sjukehusopphald. Fordelinga av dei mellom sjukehusområda, type sjukdom eller skade og kor 

dei fekk handsaminga er omtalt i grove trekk i kapitel 5. 

Ein gjer spesielt merksam på at i denne framstillinga er grunnlaget sjukehusopphald, medan 

det i den tidlegare var avdelingsopphald. I nokre einstaka tilfelle kan det verka inn på tala då 

eit sjukehusopphald kan omfatte fleire avdelingsopphald, men ved større kirurgi vil dette 

spela svært liten rolle. 

 

I dette vedlegget ser ein på dei prosedyrane som har relevans til kirurgisk behandling av dei 

respektive kreftsjukdomane. Datagrunnlaget samla for dei to åra omfattar 425.317 NCSP-

prosedyrar med høvesvis 212.573 (2016) og 212.744 (2017). Eit sjukehusopphald kan ha ein 

til mange kirurgiske prosedyrar. Nokre sjukehusopphald har diverre fått rapportert ei 

dublisering av prosedyrane truleg grunna rapportering så vel frå DIPS som frå 

operasjonssystemet eksempelvis Orbit. Dette er ikkje filtrert i frå i NPR rapportane då det 

ikkje verkar inn på DRG-indeksen for opphaldet. Tala som er gjevne ovanfor er derfor noko 

høge. Ein har freista å rette dette opp i tabellane nedanfor, men ein kan ikkje sjå bort frå at 

dette er maksimaltal. Eksempelvis kan ein ha utført ein mindre operasjon på ein del av ei 

lunge og ein større på ein annan del. I eit slikt tilfellet blir det ført opp to NCSP prosedyrar for 

ein operasjon.  

 

Sjukehusa utanfor HV er samla pr RHF med unnateke av HSØ kor ein har delt dette RHF-et 

opp i OUS og dei andre. 

 

Det er sett på lungeoperasjonar, operasjoner på nyrer, operasjoner på magesekk og 

operasjoner på bukspyttkjertel for desse to åra. Ein har teke med alle relevante operasjonar på 

organa uansett kva diagnose pasientane hadde under opphaldet – både godarta og ondarta. 
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Operasjonar på lunge: 

 Type operasjonar på lunge går fram av tabell 1. Inngrepa er delt i tre kategoriar etter storleik 

og vidare er dei delt etter om operasjonen er føreteken som open1 eller ved skopi2. Det kan 

være fleire uavhengige prosedyrar under eit opphald for eksempel ein skopi og ein reseksjon. 

Totalt er det 22 prosedyrar utanom HBE og HST. Dei er og tekne med. 

 

 

Tabell 1. Torakskirurgiske inngrep på lunge i 2016 og 2017 fordelt etter type og sjukehus. 

Det er teke med alle operasjonar uavhengig av diagnose – både god- og ondarta. 

 

 
 

Med mindre reseksjonar meiner ein større biopsiar, ta hol på cyste og utposingar mv. 

Lobektomi og spesielt pneumektomi er i hovudsak kreftoperasjonar. 

  

Det er ein auke på 35 inngrep (21 %) i HBE frå 2016 til 2017. Pga nedgang i HST og oppgang 

ved OUS er samla auke berre på 36 inngrep (17 %) i Helse Vest. Del torakoskopi var 29 % 

samla for dei to åra. 

 

  

                                                 
1 Åpen: GDB00,10, 20, 96; GDC00, 10, 13, 20, 23; GDD00 og GDW96 
2 Torakoskopisk: GDB01, 11; GDC01 

År / HF Type inngrep HBE HFO HM-RHF HN-RHF HST OUS Totalsum

Subtotal 168 1 0 0 38 6 213

Mindre reseksjoner 57 1 0 0 18 3 79

-åpen 24 0 0 0 2 1 27

-thorakoskopisk 33 1 0 0 16 2 52

Lobektomi 105 0 0 0 20 2 127

-åpen 94 0 0 0 20 2 116

-thorakoskopisk 11 0 0 0 0 0 11

Pneumektomi 6 0 0 0 0 1 7

-åpen 6 0 0 0 0 1 7

Subtotal 203 0 2 1 31 12 249

Mindre reseksjoner 71 0 0 1 13 7 92

-åpen 31 0 0 0 7 1 39

-thorakoskopisk 40 0 0 1 6 6 53

Lobektomi 129 0 2 0 18 5 154

-åpen 117 0 1 0 18 2 138

-thorakoskopisk 12 0 1 0 0 3 16

Pneumektomi 3 0 0 0 0 0 3

-åpen 3 0 0 0 0 0 3

2016

2017
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Operasjon på nyre: 

 

Det er eit ønske om å sjå alle nyreinngrep under eitt uansett type sjukdom. Nedanfor er det 

gjeve ei framstilling av det for dei to åra. I nokre få tilfelle kan det sjå ut som at ein har starta 

med ein laparoskopisk tilgang og deretter gått over til ein open operasjon. I desse tilfella har 

ein stroke den laparoskopiske koden.  

 

 

Tabell 2. Oversikt over inngrep på nyre i høve til rapporterte NCSP kodar delt mellom type 

og opererande sjukehus. Alle operasjonar er tekne med uavhengig av diagnose (både god- og 

ondarta). I dei laparoskopiske inngrepa i HBE inngår også robotassisterte inngrep.  

 

 
 

Med i oversikten er ikkje endoskopiske inngrep dvs. inngrep kor ein går opp gjennom 

urinveiene til nyrebekkenet eller gjennom hud og nyre til nyrebekkenet eksempelvis for å 

fjerne nyrestein. Nyreinngrep vert ikkje gjort ved HDS. 

 

Operasjoner på magesekk: 

 

I dette oppsettet er teke med alle operasjoner som er registrert i NCSP kodeverket under 

kapitel JDC (Ventrikkelreseksjon) dvs der kor ein del, men ikkje heile magesekken er blitt 

teken bort, og kapitel JDD (Total gastrektomi) kor heile magesekken er blitt fjerna. Det er 

vidare delt mellom open tilgang og laparoskopisk. JDD blir vanlegvis berre brukt når det er 

radikal fjerning av magesekken grunna kreft, medan JDC kan brukast både ved godarta 

lidingar og ved ondarta i nedre del av magesekken mot tolvfingertarmen. JDD er meir 

omfattande enn JDC. Fylgjande resultat finn ein for 2016 og 2017: 

 

  

År / HF Type inngrep HBE HFD HFO HM-RHF HST HSØ-RHF OUS Totalsum

Subtotal 127 29 30 1 38 3 19 247

Nefrektomi 49 14 16 0 18 0 6 103

-åpen 29 5 3 0 3 0 6 46

-laparoskopisk 20 9 13 0 15 0 0 57

Reseksjon 63 11 12 1 14 3 11 115

-åpen 37 2 1 1 1 3 1 46

-laparoskopisk 26 9 11 0 13 0 10 69

Nefroureterektomi 15 4 2 0 6 0 2 29

-åpen 10 0 0 0 0 0 1 11

-laparoskopisk 5 4 2 0 6 0 1 18

Subtotal 134 24 23 0 43 0 27 251

Nefrektomi 59 11 16 0 31 0 10 127

-åpen 38 4 1 0 5 0 9 57

-laparoskopisk 21 7 15 0 26 0 1 70

Reseksjon 63 11 4 0 5 0 15 98

-åpen 37 2 1 0 0 0 1 41

-laparoskopisk 26 9 3 0 5 0 14 57

Nefroureterektomi 12 2 3 0 7 0 2 26

-åpen 11 0 0 0 1 0 2 14

-laparoskopisk 1 2 3 0 6 0 0 12

261 53 53 1 81 3 46 498

52 % 11 % 11 % 0 % 16 % 1 % 9 % 100 %

Totalsum

2016

2017

Andel
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Tabell 3. Oversikt over inngrep på magesekk i 2016 og 2017 fordelt mellom HF-a og type 

inngrep. Uavhengig av diagnose. 

 

 
 

Data viser at 60 % av aktiviteten går føre seg ved HBE. HFD har inga slik aktivitet i 2017, 

medan dei to andre HF-a har liten aktivitet innan fagfeltet.  

 

 

Operasjoner på bukspyttkjertel: 

 

På liknande måte som ovanfor har ein teke for seg alle operasjonar utført på bukspyttkjertelen 

(pankreas) i dei to åra uansett kva diagnose pasientane har enda opp med. Tabellen viser 

totalaktiviteten og ein har valt å gje tala pr inngrep. Her var ingen dobbelregistrering i form av 

eksempelvis lokal ekstirpasjon og samtidig total reseksjon. 

 

Tabell 4. Oversikt over inngrep på bukspyttkjertelen i 2016 og 2017 fordelt etter sjukehus / 

HF. Alle diagnosar (godarta og ondarta) er tekne med.  

 

 
 

År Inngrep / HF HBE HFD HFO HM-RHF HST OUS Totalsum

Subtotalt 29 5 5 1 9 0 49

Ventrikkelreseksjon 14 4 4 1 9 0 32

-åpen 14 4 4 1 7 0 30

-laparoskopisk 0 0 0 0 2 0 2

Total gastrektomi 15 1 1 0 0 0 17

-åpen 15 1 1 0 0 0 17

Subtotalt 31 5 1 9 4 50

Ventrikkelreseksjon 18 0 3 1 8 4 34

-åpen 15 0 2 1 6 2 26

-laparoskopisk 3 0 1 0 2 2 8

Total gastrektomi 13 0 2 0 1 0 16

-åpen 13 0 2 0 1 0 16

60 5 10 2 18 4 99

2016

2017

Totalsum

Type inngrep HBE HFD HST OUS Totalsum

59 1 14 3 77

JLC00 Lokal ekstirpasjon 1 1 2

JLC10 Distal reseksjon 13 1 4 1 19

JLC11 Laparoskopisk reseksjon 7 7

JLC20 Total pankratektomi 5 5

JLC30 Whipple 30 7 37

JLC50 Atypisk reseksjon 1 1 2

JLC96 Annen reseksjon 3 1 1 5

52 20 9 81

JLC00 Lokal ekstirpasjon 1 1

JLC10 Distal reseksjon 16 7 23

JLC11 Laparoskopisk reseksjon 4 1 5

JLC20 Total pankratektomi 2 1 1 4

JLC30 Whipple 28 10 7 45

JLC96 Annen reseksjon 1 1 1 3

111 1 34 12 158

70 % 1 % 22 % 8 % 100 %

71 % 0 % 20 % 9 % 100 %

Subtotal

2016

2017

År

Totalsum

Del av total

Del av radikal

Subtotal
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Oppsummering 
 

Rapporten gjennomgår risikovurdering for fem ulike kreftformer og er inndelt i kapitler for hver av disse. 
Kreftkirurgi ved lungekreft, brystkreft, nyrekreft, kreft i magesekk og kreft i bukspyttkjertel er risikovurdert 
enten i forhold til videreføring av aktivitet uten at alle av Helsedirektoratets robusthetskrav er tilfredsstilt eller 
at aktiviteten planlegges flyttet basert på at kravene ikke er tilfredsstilt. 

For vurdering av antall operasjoner per avdeling og per kirurg er det lagt til grunn data fra perioden 2014 til 
2016. Data som legges til grunn er antall inngrep utført med kreftdiagnose, mens inngrep uten kreft ikke er 
tatt med. Disse dataene er hentet inn av Helse Vest og er tallmateriale som det er enighet i prosjektgruppen 
om å legge til grunn for funksjonsfordeling, og disse er også lagt til grunn i den uavhengige vurderingen, 
som altså ikke har omfattet etterprøving av datagrunnlaget. For å få et utfyllende bilde av 
kreftkirurgiaktiviteten i Helse-Vest har vi også innhentet data fra Helsedirektoratet og kreftregisteret. Disse 
data er kun brukt for å gi oss et oversiktsbilde av aktivitet og har således ikke hatt påvirkning på utfallet av 
ROS analysen, der det som nevnt er data fra Helse-Vest som er lagt til grunn. 

For hver kreftform og helseforetak er det vist en illustrasjon av risikobildet og en oppsummering av de mest 
kritiske faktorene, samt hvilke forhold som har påvirket vurderingen. For fullstendig begrunnelse av 
vurdering av alle faktorer henvises leseren til rapportens vedlegg. Ved en risiko og sårbarhetsanalyse 
vurderes risiko for at en uønsket hendelse kan inntreffe og dernest konsekvens av en slik hendelse. Enkelte 
forhold vil kunne påvirke med motstridende effekt som kan fremstå som tveegget. For eksempel kan 
reduksjon av antall kirurger ha en positiv effekt på volum per kirurg da det blir færre kirurger å fordele 
operasjonene på, som gir den enkelte kirurg mer mengdetrening og har positiv effekt på kvalitet. Færre 
kirurger vil også kunne redusere variasjonen i pasientforløp da det er økt sannsynlighet for at variasjon vil 
øke dersom det er tre kirurger som opererer i forhold til to kirurger. Samtidig vil en reduksjon fra tre til to 
kirurger medføre økt sårbarhet ved fravær for de to som blir igjen. Denne dualiteten eksemplifisert gjennom 
antall kirurger er hensyntatt i analysen og er forklaringsmodell for enkelte mostridende forhold i analysen. 

Kort oppsummert viser risikovurderingen at det må iverksettes tiltak for å kompensere for lave volum i de 
tilfeller aktiviteten videreføres, altså for videreføring av lungekreftkirurgi ved Helse Stavanger og 
brystkreftkirurgi ved Helse Førde og Helse Fonna. Robusthetskravet om minimum tre kirurger for den 
aktuelle kreftform er ikke møtt ved flere av problemstillingene som gjelder videreføring av aktivitet med lavt 
volum. Dette er spesielt kritisk ved videreføring av lungekreftkirurgi ved Helse Stavanger. Helse Stavanger 
har ikke fast ansatte thoraxkirurger, men en uformalisert ordning med Helse Bergen der Helse Bergens 
thoraxkirurger utfører kirurgi ved lungekreft. Dette resulterer i en sårbarhet som må adresseres. Også for 
brystkreftkirurgi ved Helse Førde og Helse Fonna er antall kirurger en faktor som vurderes som kritisk og 
der kompenserende tiltak må iverksettes. I stor grad er Helsedirektoratets kvalitative krav til støttefunksjoner 
tilfredsstilt, bortsett fra utdanningsfunksjon som ikke er tilstedeværende, som gjelder både for lungekreft ved 
Helse Stavanger, brystkreft ved Helse Førde og til dels også Helse Fonna der søknadsprosess er 
pågående. Dersom det ikke etableres utdanningsfunksjon i tråd med robusthetskravene må andre 
kompenserende tiltak vurderes.  

For problemstillinger som innebærer flytting av kreftkirurgi, er flytting av aktiviteten sammenlignet med 
risikobildet ved dagens aktivitet. Flytting av aktiviteten vurderes i hovedsak å påvirke kvalitet og 
pasientsikkerhet positivt, mens faktorer som i noen grad påvirkes negativt er sammenhengende 
pasientforløp, helseforetakets evne til rekruttering og å beholde fagpersoner, vaktberedskap, svekking av 
annen kirurgi og andre støttefunksjoner. I vurderingen av flytting av aktiviteten er det ingen av 
risikofaktorene som vurderes å være kritiske, men tiltak bør vurderes for enkelte. Konsekvens for 
sammenhengende pasientforløp vurderes å være i øvre venstre hjørnet av risikomatrisen for nyrekreftkirurgi 
ved Helse Førde og Helse Fonna og magesekk og bukspyttkjertel ved Helse Stavanger. Dette indikerer at 
det er risiko som forventes å inntreffe relativt hyppig, men med lav konsekvens som i hovedsak vil påvirke 
driftskostnader og tiltak for å redusere dette bør vurderes. Basert på at det for alle av problemstillingene er 
svært lave volum vurderes påvirkning generelt sett å være lav på vaktberedskap, annen kirurgi og 
støttefunksjoner, men konsekvens vurderes å være mer alvorlig ved Helse Førde enn ved Helse Fonna, og 
svært lav ved Helse Stavanger.  
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1. Bakgrunn og forutsetninger 

 
Som en del av utredningen av fremtidig funksjonsfordeling for kreftkirurgi ønsket Helse Vest en 
uavhengig risiko- og sårbarhetsanalyse av forslag til ny funksjonsfordeling. I dette inngår en 
risikovurdering av fem ulike kreftkirurgitilbud og funksjonsfordelingen av disse mellom de ulike 
helseforetakene i Helse Vest RHF. 
 
Metodikk 
En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) bidrar til å gi en oversikt over forhold som kan redusere 
eller true et systems evne til å fungere. I en slik prosess identifiseres risikoer i form av hendelser som 
kan påvirke systemets evne til å fungere og sårbarheter i form av egenskaper ved systemet som 
påvirker dets evne til å motvirke forstyrrelser eller bli satt ut av drift. KPMGs tilnærming til analyse av 
funksjonsfordeling av kreftkirurgien tar utgangspunkt i hovedprinsippene for risikovurderinger slik de 
beskrives i Norsk Standard 5814:2008 "Krav til risikovurderinger" (NS 5814). 
NS 5814 stiller krav om at risikovurderinger skal gi nødvendig faglig grunnlag for beslutninger som 
angår sikkerhet. Vurderingene bidrar til at beslutningstagere får økt kunnskap og kan ta risikobaserte 
beslutninger.  
 
Basert på beskrivelsen i NS 5814, samt risikovurderingsprosessen i standarden ISO 31000 
gjennomfører KPMG våre ROS-analyser i trinnene illustrert i figuren under: 

 
 
Risikomatrise og -håndtering 
Risikovurderingen er fremstilt i en risikomatrise, med en fempunktsskala for sannsynlighet og 
konsekvens. Konsekvensskala går fra 1 liten konsekvens, som antas å være neglisjerbar til 5 kritisk 
svekket som tilsier at aktiviteten må avsluttes. Konsekvens er vurdert i forhold til påvirkning på 
ventetid, variasjon, pasientsikkerhet, kvalitet, tilgjengelighet, utdanning og påvirkning på disponible 
ressurser.  

Planlegge

•Definering av kontekst, formål med analysen og avgrensning av analyseobjektet
•Innhenting av bakgrunnsinformasjon
•Valg av egnet metodikk, risikoakseptkriterier og fastsetting av rapporteringsformat

Risikoidentifikasjon

•Identifikasjon av risikoer beskrevet i form av hendelser og sårbarheter

Risikoanalyse

•Analyse av hendelsene i form av årsaker, sannsynlighet for å inntreffe samt konsekvens 
dersom hendelsen inntreffer

•Analyse av sårbarheter

Risikoevaluering og 
-håndtering

•Vurdering av risiko i forhold til akseptkriterier
•Vurdering av tiltak og videre oppfølging
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Sannsynlighet for at fenomenet skal inntreffe er også vurdert på en skala fra 1 til 5. 5 er det høyeste 
nivået, med en sannsynlighet på 50% eller mer innenfor et år. I praksis vil det si at det forventes at 
hendelsen vil inntreffe, og at det vurderes som mer sannsynlig at den inntreffer enn at den ikke 
inntreffer. Nivå 4 er mellom 10 og 50% som tilsier at denne hendelsen er sjeldnere enn årlig, men vil 
forventes å inntreffe innenfor en 10-årsperiode. Nivå 3 er området mellom 5-10% som vil si sjeldnere 
enn en tiårsperiode, men vil forventes innenfor en 20-års periode. Det neste nivået er sannsynlighet 
mellom 1-5% som tilsier at det vil forventes å inntreffe i løpet av en hundreårsperiode, eller dersom 
en sammenligner ti tilsvarende enheter vil denne forventes å inntreffe i løpet av en tiårsperiode. Den 
siste og sjeldneste kategorien er hendelser som regnes som svært sjeldne, som ikke er umulige, men 
som ikke forventes i løpet av en hundreårsperiode.  
 
Fargene i matrisen indikerer risikoaksept. Det grønne området tilsier at risikoen er innenfor et 
akseptabelt nivå, tiltak er ikke nødvendig. Gult område tilsier generelt at tiltak bør vurderes. I øvre 
venstre hjørne av det gule område vil det være relativt sannsynlige hendelser, men med begrenset 
konsekvens og tiltak innenfor dette området vil typisk bidra til å senke driftsutgifter og 
kvalitetskostnader. I nedre, høyre hjørne av det gule område vil det være hendelser med potensielt 
kritisk konsekvens, men lav sannsynlighet og tiltak vil ofte dreie seg om beredskap, det kan være 
hendelser der sannsynlighet er redusert til så lavt som mulig, men som ikke kan modifiseres 
ytterligere og der det mest hensiktsmessige i forhold til et kost-nytte perspektiv vil være å ha 
beredskap for å håndtere hendelsen dersom den inntreffer. Det midtre sjiktet av det gule området vil 
typisk være det som ledelsen styrer i det daglige og som må følges opp og overvåkes jevnlig slik at 
det sikres at tiltak er hensiktsmessige. I det røde området i øvre høyre hjørne vurderes risikoen å være 
kritisk, og kompenserende tiltak må iverksettes. 
 

 

Figur 1 Risikomatrise med føringer for risikohåndtering for ulike akseptnivå. 

 

Akseptabel 
risiko 

Tiltak må 
iverksettes 

Kostnadsreduserende 
tiltak 

Beredskapstiltak 

Styring og oppfølging 
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2. Lungekreft 

Den aktuelle problemstillingen for kreftkirurgi er å videreføre aktiviteten i Helse Stavanger.  

2.1 Dagens situasjon  
Helsedirektoratet oppgir 400.000 som minimum opptaksområde, mens Helse Stavangers 
opptaksområde er på 363.000 som tilsier 91% av anbefalingen. Antallet operasjoner per avdeling bør 
ifølge Helsedirektoratets robusthetskrav være 40 operasjoner per avdeling, mens Helse Stavanger i 
foregående år har hatt 18,33 operasjoner per år i gjennomsnitt, som tilsvarer 46% av kravet. I 
foregående år har Helse Stavanger ikke hatt egne thorax-kirurger, men hatt tre faste kirurger fra Helse 
Bergen som har utført operasjonene. Helse Stavanger har hatt nødvendig støtteapparat og funksjoner 
i form av døgnvakt anestesilege og lungelege, dedikert onkolog, dedikerte radiologer med 
kompetanse i lunge CT, patolog, samt tverrfaglige møter og spesialister som det forutsettes et 
samarbeid med, og etterlever således Helsedirektoratets robusthetskrav. På grunn av at 
thoraxkirurgene har kommet fra Helse Bergen har ikke Helse Stavanger hatt noen 
utdanningsfunksjon, og heller ikke deltakelse i klinisk forskning, da dette har vært drevet fra Helse 
Bergen. Gjennom at kirurgene har pendlet fra Helse Bergen, har anbefalt antall operasjoner per kirurg 
vært ivaretatt.  
 
Risiko forbundet med å videreføre aktiviteten ved for lavt volum vil i hovedsak ramme pasienter som 
behandles ved Helse Stavanger gjennom lavere kvalitet.  
 

2.2 Utvikling 
Figuren under viser fordelingen av kirurgiske inngrep hos pasienter med lungekreft. Som grafen viser 
var det totalt 132 kirurgiske inngrep i Helse Vest og av disse ble 18 utført ved Helse Stavanger, 111 
ved Helse Bergen og de resterende 3 ved andre helseforetak. 

 

Lungekreft er en kreftform der det forventes noe nedgang i kirurgi i årene framover. Illustrasjonen 
under viser at andel kreftkirurgi av all kirurgi øker med ca 12% i HST i perioden, mens lungekreftkirurgi 
har en nedgang på ca 15%.  
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Figuren under viser andelen og utviklingen av kirurgi hos pasienter med lungekreft i Helse Vest i 
perioden 2014-16. 
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2.3 Risikovurdering 

 

 

For lungekreftkirurgi ved Helse Stavanger er det i hovedsak tre faktorer som vurderes å være kritiske; 
antall kirurger for den aktuelle kreftformen, volum ved helseforetaket og at utdanningsfunksjonen blir 
mer krevende. Vurderingen av R1 er basert på at Helse Stavanger per i dag ikke har egne thorax-
kirurger, men at dette er personell fra Helse Bergen. Siden utlånet av personell ikke er formalisert gir 
dette sårbarhet dersom det skulle skje organisatoriske endringer hos en av partene og 
sannsynligheten for at Helse Stavanger kan ha for få kirurger vurderes derfor som høy. Vurdering av 
utdanningsfunksjon er basert på at det ikke finnes utdanningsfunksjon ved Helse Stavanger i dag, 
som er et krav fra Helsedirektoratet. For R2 vurderes sannsynligheten for at for lavt volum 
operasjoner i HF-et vil gi negativ konsekvens som svært høy, det vil si over 50%, basert på at volumet 
i foregående periode har vært på halvparten av anbefalingens minimum. 

For R4 er anbefalt størrelse opptaksområde 400 000, mens HSTs opptaksområde er 363 000. 
Sannsynligheten for at størrelsen på opptaksområdet vil gi en negativ påvirkning vurderes å være 
moderat basert på at opptaksområdet ikke er vesentlig mindre enn anbefaling.  

Ved videreføring av lungekreftkirurgi ved Helse Stavanger må det gjøres kompenserende tiltak for R1, 
R2 og R5, i forhold til å sikre nok kirurger for den aktuelle kreftform og for å etterleve 
Helsedirektoratets krav om utdanningsfunksjon. Tiltak må også vurderes for å sikre et høyt nok volum 
operasjoner i HF-et, R2. 

 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for sammenhengende 
pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
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3. Brystkreft 

For brystkreft foreslås det å videreføre kirurgi i Helse Førde og Helse Fonna. Begge helseforetak har i 
dag et mindre opptaksområde og lavere volum operasjoner enn det Helsedirektoratet anbefaler. 
Helsedirektoratet stiller i tillegg krav om at helseforetakene skal ha dedikerte onkologer, 
patologiservice og nukleærmedisinsk service og ha etablert regelmessige møter med kirurg, onkolog, 
patolog, radiolog og forløpskoordinator. 

3.1 Utvikling 
Figuren under viser overordnet utvikling i perioden 2014 – 2016 for elektiv brystkirurgi i Helse-Vest. I 
perioden ser en økning i kirurgi, hvorav C50 inngrep øker med 5% og kap C pasienter med 13% i 
perioden. 

• All kirurgi, er alle kirurgiske inngrep utført 

• Kapittel C kirurgi er antall kreftkirurgiske inngrep  

• C50 er antall kirurgiske inngrep hos pasienter med diagnosen brystkreft 

• Lengst til høyre vises prosentvis andel av C50 pasienter i forhold til totalt antall kapittel C 
pasienter 

3.2 Dagens situasjon Helse Førde 
Helse Førde tilfredsstiller kravene om dedikerte onkologer og patologiservice, og det er etablert 
regelmessige møter med kirurg, onkolog, patolog, radiolog og forløpskoordinator. Nukleærmedisinsk 
service er under avvikling men en det er etablert en fullt adekvat erstatning for dette (SentiMag). For 
brystkreftkirugi er Helsedirektoratets robusthetskrav et opptaksområde på 200.000, mens Helse 
Førdes opptaksområde er på 110.000, som tilsvarer 55% av kravet. Det er også for lavt volum 
operasjoner per avdeling, robusthetskravet er på 100, mens Helse Førde i snitt har hatt 62 for 2014 til 
2016. Robusthetskravet tilsier også minimum tre spesialister i mamma-/endokrinkirurgi, mens Helse 
Førde har to spesialister, hvorav en er spesialist i plastikkirurgi. Det at det er to spesialister tilsier 
imidlertid at det har vært flere operasjoner per kirurg, Helsedirektoratet anbefaler minimum 50 
operasjoner og spesialistene i Helse Førdes har da i snitt hatt 29.5 – 32.5. Helse Førde har per i dag 
ikke utdanningsfunksjon innen brystkreftkirurgi, som er et krav som stilles fra Helsedirektoratet.  
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3.3 Risikovurdering – Helse Førde 

 

 

Vi ser at det er tre faktorer som vurderes å være kritiske; for få kirurger, for lavt volum operasjoner i 
HFet og for lite opptaksområde. For alle disse må det ved videreføring av aktiviteten iverksettes 
kompenserende tiltak. Tiltakene bør være rettet mot å øke robustheten ved at det er færre kirurger 
enn anbefalingen og at opptaksområdet og volumet er lavere enn anbefalingen. 
Utdanningsfunksjonen er vurdert å bli mer krevende basert på at det ikke finnes en 
utdanningsfunksjon per i dag, men er et kvalitativt krav fra Helsedirektoratet. 

  

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for sammenhengende 
pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
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3.4 Dagens situasjon Helse Fonna 
Helse Fonna tilfredsstiller kravene om dedikerte onkologer, patologiservice og nukleærmedisinsk 
senter, og det er etablert regelmessige, tverrfaglige møter. Per i dag er det ikke etablert 
utdanningsfunksjon i henhold til kravet, men det er søkt i anledning ny utdanningsordning. For 
brystkreftkirugi er Helsedirektoratets robusthetskrav et opptaksområde på 200.000, mens Helse 
Fonna opptaksområde er på 181.000, som tilsvarer 91% av kravet. Det er forholdsvis lavere volum 
operasjoner i sammenlignet med hva opptaksområdet skulle tilsi, robusthetskravet er på 100, mens 
Helse Fonna i snitt har hatt 54 operasjoner i året i løpet av perioden 2014 til 2016. Robusthetskravet 
tilsier også minimum tre spesialister i mamma-/endokrinkirurgi, mens Helse Fonna per i dag har en 
spesialist og en utlyst stilling. Det har i perioden 2014-2016 vært en spesialist, og det at det har vært 
færre spesialister enn kravet tilsier imidlertid at det har vært relativt sett flere operasjoner per kirurg. 
Helsedirektoratet anbefaler minimum 50 operasjoner og spesialisten i Helse Fonna har da i snitt hatt 
54,3 pr år. 

 

3.5 Risikovurdering Helse Fonna 

 

 

For brystkreftkirurgi ved Helse Fonna er det to faktorer som vurderes å være kritiske; for få kirurger og 
for lavt volum operasjoner i HFet. For begge disse må det ved videreføring av aktiviteten iverksettes 
kompenserende tiltak. Tiltakene bør være rettet mot å øke robustheten ved at det er færre kirurger 
enn anbefalingen og at volumet er lavere enn anbefalingen. Opptaksområdet er noe mindre enn 
kravet, men ikke vesentlig og incidensvolumet i opptaksområdet er stort nok til at negativ konsekvens 
vurderes som liten. Utdanningsfunksjonen er vurdert å bli mer krevende basert på at Helse Fonna ikke 
har hatt utdanningsfunksjon, men har søkt i anledning ny ordning for LIS utdanning.  

 

Risiko 
ID 

Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-
et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig 
rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir 
svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 
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4. Nyrekreft 

For nyrekreft er aktuell problemstilling å flytte kirurgi fra Helse Førde og Helse Fonna. 

4.1 Utvikling 
Overordnet for Helse Vest ser en hverken økning eller reduksjon i kirurgi i forbindelse med nyrekreft i 
perioden 2014 til 2016. Som figuren under viser ser en at kreftkirurgi (kap C pasienter) øker med 13% 
i perioden, mens C64 inngrep øker ikke. C64 inngrep betyr kirurgiske inngrep hos pasienter med 
diagnosen nyrekreft.  

 

4.2 Dagens situasjon Helse Førde  
På et overordnet nivå tilfredsstiller nyrekreftkirurgien i Helse Førde flere kvalitative krav til 
støtteapparat, mens kvantitative krav til volum, opptaksområde og antall kirurger er under anbefalt 
nivå. Av krav til støttefunksjoner inngår at det er tilgjengelig patologiservice, radiologi og dedikert 
onkolog, og disse kravene er møtt. Det skal også avholdes tverrfaglige møter mellom radiolog, 
onkolog, forløpskoordinator og urolog regelmessig, som også er tilfredssstilt ved dagens situasjon. 
Imidlertid har det i gjennomstitt vært utført 16 operasjoner i året de siste tre år som er under 
robusthetskravet på 20. Antall spesialister er også under anbefaling, Helse Førde har to urologer, 
mens robusthetskravet er tre. I noen grad spiller antallet urologer positivt inn på antall operasjoner per 
kirurg, men dette er likevel under anbefalt antall operasjoner per år som er 10, mens Helse Førde har 
8. Helsedirektoratet anbefaler at minimum størrelse på opptaksområdet er 200 000, mens Helse 
Førdes opptaksområde er 110 000, som tilsvarer 55% av anbefalt minimum. 

Nyrekreftkirurgien ved Helse Førde utgjorde i 2016 0,96 % av all kreftkirurgi og 0,15 % av all kirurgi, 
som dermed kan sies å være en svært liten andel.  

 

4.3 Risikovurdering Helse Førde 
Risiko ved flytting av nyrekreftkirurgi er vurdert gjennom å sammenligne risikobildet ved dagens 
situasjon med risiko forbundet med flytting av nyrekreftkirurgien. Risikovurdering ved flytting er basert 
en forutsetning om at aktiviteten flyttes til et helseforetak med større volum operasjoner og flere 
kirurger.  

Figuren under viser en oversikt over dagens aktivitet. 
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Kritiske risikofaktorer ved dagens situasjon er antallet kirurger, som er under anbefaling og det 
vurderes derfor som svært sannsynlig at denne faktoren kan gi negativ påvirkning på kvalitet. Det 
samme gjelder opptaksområde som er under robusthetskravet og derfor vurderes som svært 
sannsynlig at kan gi negativ påvirkning. Operasjonsvolum er også noe under anbefaling, men i noe 
mindre grad enn størrelse på opptaksområdet. Utdanningsfunksjonen vurderes å bli mer krevende 
basert på at det ikke er etablert en utdanningsfunksjon per i dag.  

Figuren under viser risiko ved flytting av aktiviteten. 

 

Ved flytting vurderes ingen av risikofaktorene som kritiske, men tiltak bør vurderes for tre av 
faktorene. Flytting kan med stor sannsynlighet ha negativ konsekvens for sammenhengende 
pasientforløp på grunn av at pasienten flyttes fra et helseforetak til et annet og i og med at det da 
involveres flere parter øker sannsynligheten for kommunikasjonssvikt, mens konsekvensen av en slik 
type hendelse vurderes å være moderat.  

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i 
HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende 
pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig 
rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde 
fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir 
svekka 

R10 Støttefunksjoner må 
avvikles/blir svekka 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 
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Basert på at volumet er så lite sammenlignet med øvrig kreftkirurgi og kirurgi generelt vurderes det 
som lite sannsynlig at flytting av nyrekreft vil føre til vanskelig rekruttering og evne til å beholde 
fagpersoner. For R8, R9 og R10, vaktberedskap, annen kirurgi og støttefunksjoner vurderes negativ 
påvirkning som svært lite sannsynlig dersom flyttting av aktiviteten allikevel skulle påvirke 
helseforetakets evne til å fylle sentrale roller vurderes konsekvensen av dette å være moderat. 

4.4 Dagens situasjon - Helse Fonna  
For nyrekreftkirurgi er anbefalt minimum operasjoner per avdeling 20, mens Helse Fonna har hatt et 
gjennomsnitt på 11 siste 3 år. Helsedirektoratets robusthetskrav oppgir tre kirurger som minimum, 
mens Helse Fonna per dags dato har to fast ansatte overleger som til sammen utgjør 175% stilling og 
en 100% stilling som dekkes av vikarer. For å opprettholde nødvendig kompetanse er kravet at hver 
kirurg bør ha 10 operasjoner årlig, mens kirurgene i Helse Fonna har hatt ca 3 per år siste tre år. Helse 
Fonnas opptaksområde er på 181 000 som tilsvarer 91% av anbefalt minimum.  

Sammenlignet med øvrig aktivitet i Helse Fonna utgjorde nyrekreftkirurgi 1,01 % av all kreftkirurgi i 
2016 og 0,14 % av all kirurgi, og er således et relativt lite volum.  
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4.5 Risikovurdering – Helse Fonna 
Risiko ved flytting av nyrekreftkirurgi er vurdert gjennom å sammenligne risikobildet ved dagens 
situasjon med risiko forbundet med flytting av nyrekreftkirurgien. Risikovurdering ved flytting er basert 
en forutsetning om at aktiviteten flyttes til et helseforetak med større volum operasjoner og flere 
kirurger.  

Figuren under viser en oversikt over dagens aktivitet. 

 

Det mest kritiske ved dagens situasjon vurderes å være lavt volum operasjoner i HF-et, 
sannsynligheten for at dette vil gi negative konsekvenser vurderes å være stor basert på at det 
allerede er vesentlig lavere enn anbefalt minimum, og konsekvensen av dette vurderes å være 
alvorlig.  

Figuren under viser risiko ved flytting.  

 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i 
HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende 
pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig 
rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde 
fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir 
svekka 

R10 Støttefunksjoner må 
avvikles/blir svekka 
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I all hovedsak er risikobildet vesentlig bedret ved flytting av aktiviteten, og ingen faktorer vurderes å 
være kritiske. Tiltak bør vurders for R3 konsekvens for sammenhengende pasientforløp ellers er 
øvrige risikofaktorer innenfor et akseptabelt nivå.  

Flytting kan med stor sannsynlighet ha negativ konsekvens for sammenhengende pasientforløp på 
grunn av at pasienten flyttes fra et helseforetak til et annet og i og med at det da involveres flere 
parter øker sannsynligheten for kommunikasjonssvikt, mens konsekvensen av en slik type hendelse 
vurderes å være moderat.  

Basert på at volumet er så lite sammenlignet med øvrig kreftkirurgi og kirurgi generelt vurderes det 
som lite sannsynlig at flytting av nyrekreft vil føre til vanskelig rekruttering og evne til å beholde 
fagpersoner. For R8, R9 og R10, vaktberedskap, annen kirurgi og støttefunksjoner vurderes negativ 
påvirkning som svært lite sannsynlig dersom flyttting av aktiviteten allikevel skulle påvirke 
helseforetakets evne til å fylle sentrale roller vurderes konsekvensen av dette å være moderat. 
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5. Magesekk 

Aktuell problemstilling er å flytte kirurgi for magekreft fra Helse Stavanger. 

5.1 Dagens situasjon  
På et overordnet nivå tilfredsstilles mange av robusthetskravene for kreftkirurgi magesekk ved Helse 
Stavanger. De fleste kvalitative krav er møtt, inklusive anbefalt antall spesialister, endoskopisk 
ultralyd, patologiservice, kompetanse til å utføre endoskopisk behandling av dysplasi og tidlig cancer, 
dedikert onkolog, utdanningsfunksjon i gastrokirurgi og deltakelse i klinisk forskning. Imidlertid er det 
krav å ha thorax-kirurger tilgjengelig, hvilket Helse Stavanger normalt ikke har. Thorax-kirurgene 
pendler fra Helse Bergen for planlagte thorax-inngrep og vil kanskje ikke være tilstede dersom det 
oppstår uforutsette behov ved kirurgi for kreft i magesekk. Det anvendes også nasjonale retningslinjer 
og rapporteres til NoRGast. Opptaksområdet til Helse Stavanger på 363. 000 er noe lavere enn 
anbefalt minimum på 400.000, men utgjør samtidig 91% og burde således tilsi mindre avvik på volum 
enn det historikken viser. Det største avviket robusthetskravet finnes for antall operasjoner per 
avdeling og per kirurg. Gjennomsnitt antall operasjoner er 7 siste tre år, mens anbefalt volum er 10 og 
antall operasjoner er per kirurg er 2,3 mens anbefalingen er 10. 

Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
ved Helse Stavanger og er således et relativt lite volum.  

 

5.2 Utvikling 
Figuren under viser overordnet utvikling i perioden 2014-2016 for magekreftkirurgi i Helse Vest 
sammenlignet med all kirurgi. Slik figuren viser går C15-16 (kreft i magesekk og spiserør) inngrep noe 
tilbake, mens kapittel C pasiener øker med 13% i perioden.  
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5.3 Risikovurdering 

Risiko ved flytting av kirurgi ved kreft i magesekk er vurdert gjennom å sammenligne risikobildet ved 
dagens situasjon med risiko forbundet med flytting. Risikovurdering ved flytting er basert en 
forutsetning om at aktiviteten flyttes til et helseforetak med større volum operasjoner og flere 
kirurger.  

Figuren under viser en oversikt over risikobildet ved 
dagens aktivitet. 

 

Det mest kritiske ved dagens situasjon vurderes å være lavt volum operasjoner i HF-et, 
sannsynligheten for at dette vil gi negative konsekvenser vurderes å være stor basert på at det 
allerede er vesentlig lavere enn anbefalt minimum, og konsekvensen av dette vurderes å være 
alvorlig.  

Figuren under viser risikobildet ved flytting av kirurgi ved kreft i magesekk. 

 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 
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Flytting kan med stor sannsynlighet ha negativ konsekvens for sammenhengende pasientforløp på 
grunn av at pasienten flyttes fra et helseforetak til et annet og i og med at det da involveres flere 
parter øker sannsynligheten for kommunikasjonssvikt, mens konsekvensen av en slik type hendelse 
vurderes å være moderat. Basert på at volumet er så lite sammenlignet med øvrig kreftkirurgi og 
kirurgi generelt vurderes det som lite sannsynlig at flytting av kirurgi ved kreft i magesekk vil føre til 
vanskelig rekruttering og evne til å beholde fagpersoner, og dersom det likevel skulle påvirke disse 
faktorene vurderes konsekvensen av dette som moderat. Det vurderes som svært lite sannsynlig at 
flytting av kirurgi ved kreft i magesekk vil gi negativ påvirkning på svekket vaktberedskap, annen 
kirurgi og støttefunksjoner, basert på det relativt lave volumet. Dersom dette likevel skulle påvirke 
spisskompetanse vurderes dette å kunne gi alvorlige konsekvenser, men risikoen vurderes å være 
akseptabel.  
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6. Bukspyttkjertel 

Problemstilling er å flytte kirurgi ved kreft i bukspyttkjertel fra Helse Stavanger. 

6.1 Dagens situasjon  
På et overordnet nivå tilfredsstilles mange av robusthetskravene for kirurgi ved kreft i bukspyttkjertel 
ved Helse Stavanger. Alle kvalitative krav er møtt, anbefalt antall spesialister er over kravet, det finnes 
patologiservice, dedikert onkolog og radiolog, utdanningsfunksjon i gastrokirurgi og deltakelse i klinisk 
forskning. Det anvendes også nasjonale retningslinjer og rapporteres til NoRGast. Opptaksområdet til 
Helse Stavanger på 363. 000, som er noe lavere enn anbefalt minimum på 400.000, og tilsvarer 91% 
av anbefalt minimum. Gjennomsnittlig antall operasjoner for Helse Stavanger har vært 9 i perioden 
2014 til 2016, mens anbefalt minimum antall er 10. Per kirurg utgjør dette 4,5 i gjennomsnitt per år, 
mot anbefalt 10 per kirurg. Fra 1. september 2018 er antall kirurger 4 hvilket vil redusere antall 
operasjoner per kirurg ytterligere. Helsedirektoratets rapport (s.76) peker på at svulster i 
bukspyttkjertelen kan være vanskelige å diagnostisere. Spesielt gjelder det cystiske svulster som kan 
være ondartet. Både for disse og for solide svulster er det alminnelig praksis å utføre operasjon uten 
at biopsi er tatt. Dette fører til at noen pasienter blir operert for svulster som viser seg å ikke være 
kreft. Disse inngrepene vil komme i tillegg til tall for kreftinngrepene, og har historisk utgjort ca. 35% 
av antall kreftinngrep. Det understrekes at i den videre vurderingen er det valgt å legge til grunn data 
for inngrep med kreft som er lagt til grunn, for konsistens med øvrige vurderinger. 
 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi ved Helse Stavanger, og er således en svært liten del av aktiviteten.  
 

6.2 Utvikling 
For kreft i bukspyttkjertel viser grafen under utvikling i perioden 2014 til 2016 for kirurgi for kreft i 
bukspyttkjertel ved Helse Stavanger. Fra dette kan en se at kapittel C kontaker øker med 11.4%, 
C24.1 og C25 operasjoner reduseres, andel C24.1 og C25 operasjoner av kap C kontakter reduseres 
fra 0.37% til 0.15%. 
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6.3 Risikovurdering 
Risiko ved flytting av kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen er vurdert gjennom å sammenligne 
risikobildet ved dagens situasjon med risiko forbundet med flytting. Risikovurdering ved flytting er 
basert en forutsetning om at aktiviteten flyttes til et helseforetak med større volum operasjoner og 
flere kirurger.  

Figuren under viser en oversikt over risikobildet ved dagens aktivitet. 

 

Det mest kritiske ved dagens situasjon vurderes å være lavt volum operasjoner i HF-et, 
sannsynligheten for at dette vil gi negative konsekvenser vurderes å være stor basert på at det 
allerede er vesentlig lavere enn anbefalt minimum, og konsekvensen av dette vurderes å være 
alvorlig.  

Figuren under viser risikobildet ved flytting av kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen. 

 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-
et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig 
rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde 
fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir 
svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 

Risiko ID Risikobeskrivelse 

R1 For få kirurger for den aktuelle 
kreftform 

R2 For lavt volum operasjoner i HF-et 

R3 Konsekvenser for 
sammenhengende pasientforløp 

R4 For lite opptaksområde 

R5 Utdanningsfunksjon blir mer 
krevende 

R6 Manglende/vanskelig rekruttering 

R7 Vanskelig å beholde fagpersoner 

R8 Svekket vaktberedskap 

R9 Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 

R10 Støttefunksjoner må avvikles/blir 
svekka 
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Flytting kan med stor sannsynlighet ha negativ konsekvens for sammenhengende pasientforløp på 
grunn av at pasienten flyttes fra et helseforetak til et annet og i og med at det da involveres flere 
parter øker sannsynligheten for kommunikasjonssvikt, mens konsekvensen av en slik type hendelse 
vurderes å være moderat. Basert på at volumet er så lite sammenlignet med øvrig kreftkirurgi og 
kirurgi generelt vurderes det som lite sannsynlig at flytting av kirurgi ved kreft i bukspyttkjertel kan 
føre til vanskelig rekruttering og evne til å beholde fagpersoner, og dersom det likevel skulle påvirke 
disse faktorene vurderes konsekvensen av dette som moderat. Det vurderes som svært lite 
sannsynlig at flytting av kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen vil gi negativ påvirkning på svekket 
vaktberedskap, annen kirurgi og støttefunksjoner, basert på det relativt lave volumet. Dersom dette 
likevel skulle påvirke spisskompetanse vurderes dette å kunne gi alvorlige konsekvenser, men 
risikoen vurderes å være akseptabel.  
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1. Lungekreftkirurgi 

Problemstilling: videreføre aktivitet i Helse Stavanger 
 
Anbefalt minimum antall kirurger som behersker kirurgien er 3, Helse Stavanger har ingen egne 
ansatte thoraxkirurger, men en uformalisert ordning med at spesialister pendler fra Helse Bergen.  
Anbefalt minimum størrelse opptaksområde er rundt 400 000. HST har 363 000 
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 40, HST har i snitt 18,3 pr år siste tre år 
Anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, kirurgene som opererer ved Helse Stavanger 
har 26,1 pr år siste tre år. 
 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
 
Helse Stavanger har ingen egne ansatte kirurger, men kirurger fra Helse Bergen som pendler i tillegg 
til deres virke i Helse Bergen.  Sannsynlighet for få kirurger vurderes derfor til å være over 50% basert 
at helseforetaket ikke har egne kirurger og at det samarbeidet som finnes per i dag ikke er formalisert.  

• Ventetid - kan øke ytterligere på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for 
kurativ behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
• Pasientsikkerhet – kan potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 

operasjon.  
• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 

oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført innenfor satt 
grense i pakkeforløpet 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – kan potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor 
utdanning 

• Innenfor disponible ressurser – det vil være økt risiko for at ressursene ikke brukes optimalt, 
Ved innleie vil i tillegg den kirurgiske mengdetreningskompetanse tilført vikarer ikke tilfalle i 
HST. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig konsekvens 

 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Det tas her utgangspunkt i operasjoner man har pt.  
HST har ca 18 i snitt siste 3 år, anbefaling er 40 som minimum. Sannsynlighet for at for lavt volum 
operasjoner i HF-et vil gi negativ konsekvens vurderes derfor som svært høy, det vil si over 50%, 
basert på at volumet i foregående periode har vært på halvparten av anbefalingens minimum.  

• Ventetid – uendret i forhold til i dag 
• Variasjon – uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum under nedre anbefaling.  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag, det vil si 17 dager mot 14 som er satt som 

maksimal grense i pakkeforløpet 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
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• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HSTs egne kirurger. 
 
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig konsekvens 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Det vurderes som lite sannsynlig at konsekvens for sammenhengende pasientforløp vurderes vil 
gi negativ påvirkning, og en eventuell påvirkning vurderes å være av moderat art. Vurderingen er 
basert at det forventes omtrent samme volum som for siste 3 år og ved videreføring forventes det 
at samme forløp kontinueres.  
 

R4: For lite opptaksområde.  
Anbefaling er 400 000, HSTs opptaksområde er 363 000. Sannsynligheten for at størrelsen på 
opptaksområdet vil gi en negativ påvirkning vurderes å være moderat basert på at 
opptaksområdet ikke er vesentlig mindre enn anbefaling.  

• Ventetid – uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av at volum over siste 3 år er 

under nedre anbefaling og med et opptaksområde som også er under anbefalingen forventes 
det ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HSTs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: moderat konsekvens 
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Sannsynligheten for at utdanningsfunksjonen blir mer krevende vurderes å være svært høy, det vil 
si over 50% basert på at det ikke finnes noen utdanningsfunksjon per i dag.  

• Ventetid – uendret i forhold til i dag 
• Variasjon – uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling og med et opptaksområde som også er under anbefalingen forventes det 
ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag  
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HSTs egne kirurger. 
 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Rekruttering vurderes i stor grad å være uendret fra i dag.  
Samlet konsekvensvurdering: Moderat konsekvens 
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R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Sannsynlighet for at negativ påvirkning grunnet at det blir vanskelig å beholde fagpersoner 
vurderes som lav. 

• Ventetid - kan øke på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for kurativ 
behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
da antall operatører går ned 

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 
operasjon samt tap av kompetanse. 

• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 
oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført når de burde blitt 
gjennomført. Over tid kan i tillegg kompetanse forringes ved tap av fagpersoner 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – vil potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor utdanning 
samt et eventuelt tap av kompetanse vil ha negativ effekt 

• Innenfor disponible ressurser - ressursene vil ikke brukes optimalt, vil kunne føre til større 
belastning for de som er igjen og er operative. Kan også medføre økt innleie som forventes å 
være dyrere enn ordinær ansettelse. I tillegg vil den kirurgiske mengdetreningskompetanse 
tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HSTs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig konsekvens 
 

R8: Svekket vaktberedskap   
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen lungekreftkirurgi vil gi 
noen negativ effekt i form av svekket vaktberedskap. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på 
vaktberedskap ved HST. 
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 

 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen lungekreftkirurgi vil gi 
noen negativ påvirkning på annen kirurgi. Kirurgi ved lungekreft utgjør ca 0.5% av all kreftkirurgi ved 
HST og kreftkirurgi som helhet utgjør ca 12% av all kirurgi ved HST. Samlet sett vurderes dette å ha 
liten effekt på annen kirurgi ved HST. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen lungekreftkirurgi vil gi 
noen negativ påvirkning på støttefunksjoner. Kirurgi ved lungekreft utgjør ca. 0.5% av all kreftkirurgi 
ved HST og kreftkirurgi som helhet utgjør ca 12% av all kirurgi ved HST. Samlet sett vurderes dette å 
ha liten effekt på støttefunksjoner ved HST. 
Resulterende sannsynlighet for at støttefunksjoner blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
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2. Brystkreftkirurgi  

Problemstilling: videreføre aktivitet i Helse Førde og Helse Fonna 
 

2.1 Helse Førde 
Anbefalt minimum antall spesialister i mamma-/endokrinkirurgi er 3, Helse Førde har 2 
Anbefalt minimum størrelse opptaksområde ca 200 000, Helse Førde har 110 000 
Minimum antall operasjoner per avdeling er 100, Helse Førde hadde 65 brystkreft operasjoner i 2016, 
som tilsvarer 4,15% av all kreftkirurgi ved HFD og 0.63% av all kirurgi ved HFD 
Minimum antall operasjoner per kirurg er 50, Helse Førdes snitt blir da 32.5. 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 
 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Anbefalt minimum antall spesialister i mamma-/endokrinkirurgi er 3, mens Helse Førde har 2. 
Sannsynlighet for at mangel på kompetente kirurger for den aktuelle kreftformen vil gi negativ 
konsekvens vurderes derfor som svært høy, 50-100%.  

• Ventetid - kan øke ytterligere på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for 
kurativ behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
• Pasientsikkerhet – kan potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 

operasjon.  
• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 

oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført innenfor satt 
grense i pakkeforløpet 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – kan potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor 
utdanning 

• Innenfor disponible ressurser – det vil være økt risiko for at ressursene ikke brukes optimalt, 
det vil kunne føre til større belastning for de to som er operative, samt det er økt risiko for at 
innleie blir nødvendig, som forventes å ha en høyere kostnad enn ordinære ansatte. Ved 
innleie vil i tillegg den kirurgiske mengdetreningskompetanse tilført vikarer ikke tilfalle i HFD. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig konsekvens, kvalitet vurderes å være mest kritisk 
 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Minimum antall operasjoner per avdeling er 100, Helse-Vests tall viser 65 brystkreft operasjoner i 2016 
ved HFD, som tilsvarer 4.15% av all kreftkirurgi ved HFD og 0.63% av all kirurgi ved HFD. 
Sannsynlighet for at for lavt volum i HF-et vil gi negativ konsekvens, vurderes å være svært høy, i og 
med at volumet tre foregående år har vært vesentlig lavere enn anbefalingen. I gjennomsnitt har antall 
operasjoner i helseforetaket vært på 53% av anbefaling i perioden 2014-16. 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum under nedre anbefaling.  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
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• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfaller HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig konsekvens, kvalitet vurderes å være mest kritisk 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Sammenhengende pasientforløp vurderes å forbli uendret i forhold til i dag på grunn av omtrent 
samme volum siste 3 år og ved videreføring forventes det at samme forløp kontinueres.  Volumet 
ved HFD er i snitt på ca 63% av nedre anbefalt volum, manglende mengdetrening kan ha en 
potensiell negativ effekt på erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp.  
Likevel gir dette volumet i snitt over en pasient i uken, og sannsynlighet vurderes derfor som lav 
for at dette vil gi negativ påvirkning. 
Konsekvens: Moderat 
 

R4: For lite opptaksområde  
Anbefalt minimum størrelse på opptaksområde er 200 000, Førde har 110 000. I og med at 
opptaksområdet er 55% av anbefalt minimum størrelse vurderes sannsynlighet for at for lite 
opptaksområde gir negativ påvirkning som svært stor, over 50%.   

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 63% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 63% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Sannsynligheten for at utdanningsfunksjonen blir mer krevende vurderes å være svært høy, det vil si 
over 50% basert på at det ikke finnes noen utdanningsfunksjon per i dag.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling og med et opptaksområde som også er under anbefalingen forventes det 
ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 63% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
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R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes to kirurger vurderes sannsynligheten å være 
moderat, altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan gi negativ påvirkning.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag forutsatt at de 2 fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine  

• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag forutsatt at de 2 fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine  

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 
nedre anbefaling og ved at det samtidig ikke forventes vesentlig endring av volum kan dette 
ha negativ effekt på rekruttering 

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene og kan ha negativ effekt 
på rekruttering 

• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag forutsatt at de 2 fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine 

• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning som 
kan virke negativt inn på rekruttering 

• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

• Sårbarhet i forhold til. lavt volum 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes to kirurger vurderes sannsynligheten å være moderat, 
altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan gi negativ påvirkning.  

• Ventetid - kan øke på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for kurativ 
behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
da antall operatører går ned 

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 
operasjon samt tap av kompetanse 

• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 
oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført når de burde blitt 
gjennomført. Over tid kan i tillegg kompetanse forringes ved tap av fagpersoner 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – vil potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor utdanning 
samt et eventuelt tap av kompetanse vil ha negativ effekt 

• Innenfor disponible ressurser - ressursene vil ikke brukes optimalt, vil kunne føre til større 
belastning for de som er igjen og er operative. Kan også medføre økt innleie som forventes å 
være dyrere enn ordinær ansettelse. I tillegg vil den kirurgiske mengdetreningskompetanse 
tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

• Sårbarhet i forhold til lavt volum 
 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen brystkreftkirurgi vil gi 
noen negativ effekt i form av svekket vaktberedskap.  
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1  
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Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen brystkreftkirurgi vil gi 
noen negativ påvirkning på annen kirurgi. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på annen kirurgi 
ved HFD. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 

 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen brystkreftkirurgi vil gi 
noen negativ påvirkning på støttefunksjoner. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på 
støttefunksjoner ved HFD. 
Resulterende sannsynlighet for at støttefunksjoner blir svekka: <1, Samlet konsekvensvurdering: Liten 
konsekvens 

 

2.2 Helse Fonna 
Anbefalt minimum antall spesialister i mamma-/endokrinkirurgi er 3, Helse Fonna har 1 – samt en 
stilling utlyst 
Anbefalt minimum størrelse opptaksområde ca 200 000, Helse Fonna har 181 000 
Minimum antall operasjoner per avdeling er 100, mens Helse Fonna hadde 55 brystkreftoperasjoner i 
2016, som tilsvarer 4.27% av all kreftkirurgi ved HFO og 0.60% av all kirurgi ved HFO. Minimum antall 
operasjoner per kirurg er 50, mens gjennomsnittlig antall operasjoner per kirurg per år blir 27,5, basert 
på at det har vært 2 kirurger i den aktuelle perioden.   
Antall opererte pasienter fra Helse Fonnas opptaksområde har i perioden vært i gjennomsnitt 119 
pasienter per år, men stor andel av disse har da blitt operert andre steder.  
 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 
 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Anbefalt minimum antall spesialister i mamma-/endokrinkirurgi er 3, mens Helse Fonna har1. 
Sannsynlighet for at mangel på kompetente kirurger for den aktuelle kreftformen vil gi negativ 
konsekvens vurderes derfor som svært høy, 50-100%. Denne vurderingen er basert på at antall 
kompetente kirurger allerede er under anbefalt minimum. 

• Ventetid - kan øke ytterligere på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for 
kurativ behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
• Pasientsikkerhet – kan potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 

operasjon.  
• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 

oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført innenfor satt 
grense i pakkeforløpet 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – kan potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor 
utdanning 

• Innenfor disponible ressurser – det vil være økt risiko for at ressursene ikke brukes optimalt, 
det vil kunne føre til større belastning for de to som er operative, samt det er økt risiko for at 
innleie blir nødvendig, som forventes å ha en høyere kostnad enn ordinære ansatte. Ved 
innleie vil i tillegg den kirurgiske mengdetreningskompetanse tilført vikarer ikke tilfalle i HFO. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
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R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Minimum antall operasjoner per avdeling er 100, Helse Fonna hadde 55 brystkreftoperasjoner i 2016, 
som tilsvarer 4.27% av all kreftkirurgi og 0.60% av all kirurgi ved HFO. Sannsynlighet for at for lavt 
volum vil gi negative konsekvenser vurderes derfor som svært høy basert på at dagens volum er på 
kun 26% av anbefalt minimum. 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum under nedre anbefaling.  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFOs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Sammenhengende pasientforløp vurderes å forbli uendret i forhold til i dag på grunn av omtrent 
samme volum siste 3 år og ved videreføring forventes det at samme forløp kontinueres. Volumet ved 
HFO er i snitt på ca 55% av nedre anbefalt volum, manglende mengdetrening kan ha en potensiell 
negativ effekt på erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp. 
Sannsynlighet: Lav (1-10%) 
Konsekvens: Moderat 
 

R4: For lite opptaksområde  
Anbefalt minimum størrelse på opptaksområde er ca 200 000, Helse Fonna har 181 000. Dagens 
opptaksområde utgjør 91% av anbefalt minimum opptaksområde. Antall opererte pasienter fra Helse 
Fonnas opptaksområde har i perioden vært i gjennomsnitt 119 pasienter per år, og vurderes derfor å 
generere et stort nok volum. Sannsynligheten vurderes som 10-50% for at for lite opptaksområde vil gi 
negativ konsekvens basert på at opptaksområdet i seg selv kan generere et stort nok volum. Derfor 
middels sannsynlighet og lav konsekvens.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 55% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 55% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFOs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Sannsynligheten for at utdanningsfunksjonen blir mer krevende vurderes å være svært høy, det vil si 
over 50% basert på at HFO ikke har hatt noen utdanningsfunksjon, men søker nå i anledning ny 
ordning for LIS utdanning.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
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• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling og med et opptaksområde som også er under anbefalingen forventes det 
ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 55% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFOs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes to kirurger vurderes sannsynligheten å være moderat, 
altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan gi negativ påvirkning.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag forutsatt at de fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine  

• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag forutsatt at de fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine  

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 
nedre anbefaling og ved at det samtidig ikke forventes vesentlig endring av volum kan dette 
ha negativ effekt på rekruttering. Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for 
kirurgene og kan ha negativ effekt på rekruttering 

• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag forutsatt at de fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine 

• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning som 
kan virke negativt inn på rekruttering 

• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFOs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes to kirurger vurderes sannsynligheten å være moderat, 
altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan gi negativ påvirkning.  

• Ventetid - kan øke på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for kurativ 
behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
da antall operatører går ned 

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 
operasjon samt tap av kompetanse 

• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 
oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført når de burde blitt 
gjennomført. Over tid kan i tillegg kompetanse forringes ved tap av fagpersoner 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – vil potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor utdanning 
samt et eventuelt tap av kompetanse vil ha negativ effekt 
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• Innenfor disponible ressurser - ressursene vil ikke brukes optimalt, vil kunne føre til større 
belastning for de som er igjen og er operative. Kan også medføre økt innleie som forventes å 
være dyrere enn ordinær ansettelse. I tillegg vil den kirurgiske mengdetreningskompetanse 
tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFOs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen brystkreftkirurgi vil gi 
noen negativ effekt i form av svekket vaktberedskap. Helse-Vests egne tall viser 55 brystkreft 
operasjoner i 2016 ved HFO, som tilsvarer 4.27% av all kreftkirurgi ved HFO og 0.60% av all kirurgi 
ved HFO. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på vaktberedskap ved HFO. 
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1  
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen brystkreftkirurgi vil gi 
noen negativ påvirkning på annen kirurgi. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på annen kirurgi 
ved HFO. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 

 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for at å videreføre aktiviteten innen brystkreftkirurgi vil gi 
noen negativ påvirkning på støttefunksjoner. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på 
støttefunksjoner ved HFO. 
Resulterende sannsynlighet for at støttefunksjoner blir svekka: <1, Samlet konsekvensvurdering: Liten 
konsekvens 
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3. Nyrekreftkirurgi 

Problemstilling: flytte kirurgi for nyrekreft fra Helse Førde og Helse Fonna 
 

3.1 Risikovurdering Helse Førde - ved flytting av aktiviteten 
• Snitt 16 operasjoner siste 3 år. Nyrekreftkirurgi utgjorde 0,96 % av all kreftkirurgi i 2016 og 

0,15 % av all kirurgi 
• Anbefalt minimum antall urologer er 3, Helse Førde har 2. 
• Anbefalt minimum størrelse opptaksområde er ca 200 000, Helse Førde har 110 000 
• Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Førde hadde 15 i 2016 med et 

snitt på 16 siste 3 år 
• Anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Førde har ca 8 per kirurg per år 

over siste 3 år 
 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 
 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med flere kompetente 
kirurger slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens av 
vurderes også å være svært lav.  
 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større volum 
slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens vurderes 
også å være svært lav.  
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Sammenhengende pasientforløp kan påvirkes negativt, gjennom at det involveres ytterligere ett 
helseforetak i forhold til kirurgi, som kan føre til redusert kvalitet dersom kommunikasjonen ikke er 
optimal mellom lokalt sykehus og enhet hvor kirurgi utføres. 
Sannsynlighet vurderes å være svært høy i og med at aktiviteten planlegges flyttet.  
Konsekvensen vurderes å være lav, basert på at det er uansett flere parter involvert fra fastlege til 
operativ enhet. Ventetid påvirkes også noe da pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innenfor 
maksimal anbefalt forløpstid er for Helse Førde er 85.2% og Norge 60.5% 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R4: For lite opptaksområde 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større 
opptaksområde slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et større helseforetak som har etablert 
utdanningsfunksjon og et bredere spekter av kirurgi, slik at utdanningsfunksjonen vil bli mindre 
krevende. Sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes dermed å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
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R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Helse Førde har hatt i gjennomsnitt 16 nyrekreftoperasjoner årlig i perioden 2014-16. Nyrekreftkirurgi 
utgjorde 0,96 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,15 % av all kirurgi. Påvirkning på rekruttering vurderes å 
være begrenset basert på den lave andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være lav 
for at flytting av nyrekreftkirurgien skal påvirke rekruttering ved Helse Førde. Dersom det påvirker 
tilgangen til personell ved HFD vurderes konsekvens å være alvorlig basert på at det er et relativt lite 
sykehus som da bli relativt hardt rammet i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet dersom sentrale roller 
ikke fylles.  
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Helse Førde har hatt i gjennomsnitt 16 nyrekreftoperasjoner årlig i perioden 2014-16. Nyrekreftkirurgi 
utgjorde 0,96 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,15 % av all kirurgi. Påvirkning på evnen til å beholde 
fagpersoner generelt sett vurderes å være begrenset basert på den lave andelen av volumet. 
Sannsynlighet vurderes dermed å være lav for at flytting av nyrekreftkirurgien skal gi negativ 
påvirkning på evnen til å beholde fagpersoner. 
Selv om nyrekreftkirurgien utgjør et lavt volum vurderes konsekvensen likevel å være alvorlig dersom 
det skulle skje at nøkkelpersoner da vil forlate HFD og faktoren da påvirker sykehusets evne til å 
kunne fylle sentrale roller. HFD kan bli relativt hardt rammet i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet 
dersom sentrale roller ikke fylles. 
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Nyrekreftkirurgi utgjorde 0,96 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,15 % av all kirurgi og sannsynligheten 
vurderes å være svært lav for at å flytte aktiviteten vil påvirke vaktberedskap. Imidlertid, dersom flytting 
av aktiviteten påvirker sykehusets evne til å fylle sentrale roller vurderes dette i neste omgang å kunne 
gi alvorlig konsekvens for vaktberedskapen ved sykehuset.  
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1  
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R9: Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 
Nyrekreftkirurgi utgjorde 0,96 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,15 % av all kirurgi, sannsynligheten 
vurderes å være svært lav basert på den lave volumandelen for at å flytte aktiviteten vil påvirke annen 
kirurgi. Imidlertid, dersom flytting av aktiviteten påvirker sykehusets evne til å fylle sentrale roller 
vurderes dette i neste omgang å kunne gi alvorlig konsekvens for annen kirurgi ved sykehuset  
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 

 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Nyrekreftkirurgi utgjorde 0,96 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,15 % av all kirurgi. Basert på den lave 
volumandelen vurderes sannsynligheten å være svært lav for at å flytte aktiviteten vil påvirke 
støttefunksjoner. Imidlertid, dersom flytting av aktiviteten påvirker sykehusets evne til å fylle sentrale 
roller vurderes dette i neste omgang å kunne gi alvorlig konsekvens for støttefunksjoner.  
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 

 

3.2 Alternativ risikovurdering Helse Førde – dagens situasjon 
Som utgangspunkt for sammenligning er det gjort en tilsvarende risikovurdering av dagens 
situasjon i det etterfølgende.  
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R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Anbefalt minimum antall urologer er 3, Helse Førde har 2. Sannsynlighet for at mangel på kompetente 
kirurger for den aktuelle kreftformen vil gi negativ konsekvens vurderes derfor som svært høy, 50-
100%. 
 

• Ventetid - kan øke ytterligere på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for 
kurativ behandling.  

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
• Pasientsikkerhet – kan potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 

operasjon.  
• Kvalitet –den enkelte pasient kan oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke 

blir gjennomført innenfor satt grense i pakkeforløpet jamfør ventetid 
• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 

operativ kapasitet, jamfør pasientsikkerhet 
• Utdanning – kan potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor 

utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – det vil være økt risiko for at ressursene ikke brukes optimalt, 

det vil kunne føre til større belastning for de to som er operative, samt det er økt risiko for at 
innleie blir nødvendig, som forventes å ha en høyere kostnad enn ordinære ansatte. Ved 
innleie vil i tillegg den kirurgiske mengdetreningskompetanse tilført vikarer ikke tilfalle i HFD. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Førde hadde 15 i 2016 med et snitt på 
16 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Førde har ca 8 pr år over 
siste 3 år. Sannsynlighet for at for lavt volum av den aktuelle kreftformen vil gi negativ konsekvens 
vurderes derfor som høy, 20-50%. 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum under nedre anbefaling.  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Volumet ved HFD er i snitt på ca 80% av nedre anbefalt volum, manglende mengdetrening kan ha en 
potensiell negativ effekt på erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp. Manglende 
erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp kan resultere i kommunikasjonssvikt og 
noe økning i ventetid, variasjon og kvalitet. Sannsynlighet vurderes som lav.  

• Ventetid – mindre endring 
• Variasjon – mindre endring   
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 63% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
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• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 80% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 
tilsier for lavt volum for god nok utdanning 

• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFD`s egne kirurger. 

 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat  

 

R4: For lite opptaksområde  
Anbefalt minimum størrelse på opptaksområde er 200 000, Førde har 110 000. I og med at 
opptaksområdet er 55% av anbefalt minimum størrelse vurderes sannsynlighet for at for 
lite opptaksområde gir negativ påvirkning som svært stor, over 50%.   

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 63% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 80% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Med et så lite volum innen nyrekreftkirurgi vurderes sannsynligheten for at denne blir krevende 
som høy (20-50%) 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling og med et opptaksområde som også er under anbefalingen forventes det 
ikke økt volum.  

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag  
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 80% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 

for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes to kirurger vurderes sannsynligheten å være 
moderat, altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan gi negativ påvirkning.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag forutsatt at de 2 fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine  
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• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag forutsatt at de 2 fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine  

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 
nedre anbefaling og ved at det samtidig ikke forventes vesentlig endring av volum kan dette 
ha negativ effekt på rekruttering 

• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene og kan ha negativ effekt 
på rekrutering 

• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag forutsatt at de 2 fortsetter og er tilgjengelige i 
stillingene sine 

• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning som 
kan virke negativt inn på rekrutering 

• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes to kirurger vurderes sannsynligheten å være moderat, 
altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan gi negativ påvirkning.  

• Ventetid - kan øke på grunn av redusert kapasitet, kan ha alvorlig konsekvens for kurativ 
behandling 

• Variasjon – Økt sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
da antall operatører går ned 

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av mulighet for forsinkelse av 
operasjon samt tap av kompetanse 

• Kvalitet – den enkelte kirurg vil få økt mengdetrening, men den enkelte pasient kan også 
oppleve at kurativ behandling (operasjon) forsinkes og ikke blir gjennomført når de burde blitt 
gjennomført. Over tid kan i tillegg kompetanse forringes ved tap av fagpersoner 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for reduksjon av tilgjengelighet på grunn av reduksjon av 
operativ kapasitet 

• Utdanning – vil potensielt påvirkes negativt da pasientarbeid kan prioriteres fremfor utdanning 
samt et eventuelt tap av kompetanse vil ha negativ effekt 

• Innenfor disponible ressurser - ressursene vil ikke brukes optimalt, vil kunne føre til større 
belastning for de som er igjen og er operative. Kan også medføre økt innleie som forventes å 
være dyrere enn ordinær ansettelse. I tillegg vil den kirurgiske mengdetreningskompetanse 
tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFDs egne kirurger.  

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

R8: Svekket vaktberedskap 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ effekt på vaktberedskap dersom aktiviteten 
videreføres.  
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1  
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på annen kirurgi dersom aktiviteten 
videreføres. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på annen kirurgi ved HFD. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
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R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på støttefunksjoner dersom 
aktiviteten videreføres. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på støttefunksjoner ved HFD. 
Resulterende sannsynlighet for at støttefunksjoner blir svekka: <1, Samlet konsekvensvurdering: Liten 
konsekvens 

 

3.3 Risikovurdering Helse Fonna – ved flytting av aktiviteten 
• Snitt 10.7 operasjoner siste 3 år. Nyrekreftkirurgi utgjorde 1,01 % av all kreftkirurgi i 2016 og 

0,14 % av all kirurgi 
• Anbefalt minimum antall urologer er 3, Helse Fonna har i dag en urolog i 100% stilling, en 

urolog i 75%, samt en fast stilling som dekkes av vikarer. Totalt gir dette 2,75% mot kravet 
som er tre kirurgerAnbefalt minimum størrelse opptaksområde er ca 200 000, Helse Fonna 
har 181 000 

• Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et 
snitt på 11 siste 3 år 

• Anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 3 pr år over siste 3 
år 

 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 
 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med flere kompetente 
kirurger slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens av 
vurderes også å være svært lav.  
 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større volum 
slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens vurderes 
også å være svært lav.  
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Sammenhengende pasientforløp kan påvirkes negativt, gjennom at det involveres ytterligere ett 
helseforetak i forhold til kirurgi, som kan føre til redusert kvalitet dersom kommunikasjonen ikke er 
optimal mellom lokalt sykehus og enhet hvor kirurgi utføres. 
Sannsynlighet vurderes å være svært høy i og med at aktiviteten planlegges flyttet.  
Konsekvensen vurderes å være lav, basert på at det er uansett flere parter involvert fra fastlege til 
operativ enhet. 
 

R4: For lite opptaksområde 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større 
opptaksområde slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et større helseforetak som har etablert 
utdanningsfunksjon og et bredere spekter av kirurgi, slik at utdanningsfunksjonen vil bli mindre 
krevende. Sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes dermed å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
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R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Helse Fonna har hatt i gjennomsnitt 11 nyrekreftoperasjoner årlig i perioden 2014-16. Nyrekreftkirurgi 
utgjorde 1,01 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,14 % av all kirurgi. Påvirkning på rekruttering vurderes å 
være begrenset basert på den lave andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være lav 
for at flytting av nyrekreftkirurgien skal påvirke rekruttering ved Helse Fonna. Dersom det påvirker 
tilgangen til personell ved HFO vurderes konsekvens å være moderat basert på at sykehuset kan bli 
noe rammet i forhold til kvalitet dersom sentrale roller ikke fylles.  
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Helse Fonna har hatt i gjennomsnitt 11 nyrekreftoperasjoner årlig i perioden 2014-16. Nyrekreftkirurgi 
utgjorde 1,01 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,14 % av all kirurgi. Påvirkning på evnen til å beholde 
fagpersoner generelt sett vurderes å være begrenset basert på den lave andelen av volumet. 
Sannsynlighet vurderes dermed å være lav for at flytting av nyrekreftkirurgien skal gi negativ 
påvirkning på evnen til å beholde fagpersoner. Dersom det evnen til å beholde fagpersoner ved HFO 
vurderes konsekvens å være moderat basert på at sykehuset kan bli noe rammet i forhold til kvalitet 
dersom sentrale roller ikke fylles.  
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Helse Fonna har hatt i gjennomsnitt 11 nyrekreftoperasjoner årlig i perioden 2014-16. Nyrekreftkirurgi 
utgjorde 1,01 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,14 % av all kirurgi. I og med at volumet er så lavt 
vurderes sannsynligheten å være svært lav denne at å flytte aktiviteten vil påvirke vaktberedskap. 
Dersom det likevel påvirker sykehusets evne til å fylle sentrale roller vurderes konsekvensen av dette 
å være moderat. 
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1  
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Helse Fonna har hatt i gjennomsnitt 11 nyrekreftoperasjoner årlig i perioden 2014-16. Nyrekreftkirurgi 
utgjorde 1,01 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,14 % av all kirurgi. I og med at volumet er så lavt 
vurderes sannsynligheten å være svært lav basert på den lave volumandelen for at å flytte aktiviteten 
vil påvirke annen kirurgi. Dersom det likevel påvirker sykehusets evne til å fylle sentrale roller vurderes 
konsekvensen av dette å være moderat. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Nyrekreftkirurgi utgjorde 1,01 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,14 % av all kirurgi. I og med at volumet 
er så lavt vurderes sannsynligheten å være svært lav basert på den lave volumandelen for at å flytte 
aktiviteten vil påvirke støttefunksjoner. Dersom det likevel påvirker sykehusets evne til å fylle sentrale 
roller vurderes konsekvensen av dette å være moderat. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

3.4 Alternativ risikovurdering Helse Fonna – dagens situasjon  
 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Helse Fonna har i dag en urolog i 100% stilling, en urolog i 75% og en fast stilling som dekkes av 
vikarer. Sannsynlighet for at mangel på kompetente kirurger for den aktuelle kreftformen vil gi negativ 
konsekvens vurderes derfor som svært høy, 50-100%. 

• Ventetid – Liten sannsynlighet for at ventetid vil øke ytterligere på grunn av redusert kapasitet 
• Variasjon – Liten sannsynlighet for reduksjon av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner 
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• Pasientsikkerhet – Liten sannsynlighet at pasientsikkerhet påvirkes negativt på grunn av 
manglende kompetanse.  

• Kvalitet – stor sannsynlighet for at den enkelte kirurg ikke vil få nok mengdetrening, anbefalt 
minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 3 pr 
år over siste 3 år. Volum pr urolog kan synke ytterligere dersom den 4. urolog kommer i 2019. 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet i 2019 
• Utdanning – vurderes å påvirkes negativt på grunn av for lavt volum av pasienter 
• Innenfor disponible ressurser – det vurderes at det ikke vil være økt risiko for at ressursene 

ikke brukes optimalt, noe som bedres i 2019 
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 

 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år. Sannsynlighet for at mangel på kompetente kirurger for den aktuelle kreftformen vil gi 
negativ konsekvens vurderes derfor som svært høy, 50-100%. 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 

• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 

• Pasientsikkerhet – Liten sannsynlighet at pasientsikkerhet påvirkes negativt på grunn av 
manglende kompetanse.  

• Kvalitet – stor sannsynlighet for at den enkelte kirurg ikke vil få nok mengdetrening, anbefalt 
minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 
3operasjoner pr kirurg pr år. Volum pr urolog kan synke ytterligere når den 4. urolog kommer i 
2019. 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet i 2019 

• Utdanning – vurderes å påvirkes negativt på grunn av for lavt volum av pasienter 

• Innenfor disponible ressurser – det vurderes at det ikke vil være økt risiko for at ressursene 
ikke brukes optimalt, noe som bedres i 2019 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Volumet ved HFO er i snitt på ca 50% av nedre anbefalt volum, manglende mengdetrening kan ha en 
potensiell negativ effekt på erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp. Manglende 
erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp kan resultere i kommunikasjonssvikt og 
noe økning i ventetid, variasjon og kvalitet. Sannsynlighet vurderes som lav.  

• Ventetid – mindre endring 
• Variasjon – mindre endring   
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 50% av anbefalt nivå siste 3 år)  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene 
• Tilgjengelighet – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling (ca 50% i snitt av anbefalt nivå siste 3 år) 

tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
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• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, det vil si det er økt risiko for behov 
for innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HFOs egne kirurger. 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat  
 

R4: For lite opptaksområde  
Anbefalt minimum størrelse på opptaksområde er ca 200 000, Helse Fonna har 181 000. Dagens 
opptaksområde utgjør 91% av anbefalt minimum opptaksområde, og sannsynlighet for at for lite 
opptaksområde gir negativ påvirkning vurderes som høy: 20-50%. 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 50% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – stor sannsynlighet for at den enkelte kirurg ikke vil få nok mengdetrening, anbefalt 
minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 3 
operasjoner pr kirurg pr år over siste 3 år. Volum pr urolog kan synke ytterligere når den 4. 
urolog kommer i 2019. 

• Tilgjengelighet – uendret 
• Utdanning – vurderes å påvirkes negativt på grunn av for lavt volum av pasienter 

• Innenfor disponible ressurser – det vurderes at det ikke vil være økt risiko for at ressursene 
ikke brukes optimalt 

Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Med et så lite volum innen nyrekreftkirurgi vurderes sannsynligheten for at denne blir krevende som 
høy (20-50%) 

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 50% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – stor sannsynlighet for at den enkelte kirurg ikke vil få nok mengdetrening, anbefalt 
minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 3 
operasjoner pr kirurg pr år over siste 3 år. Volum pr urolog kan synke ytterligere når den 4. 
urolog kommer i 2019. 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet i 2019 
• Utdanning – vurderes å påvirkes negativt på grunn av for lavt volum av pasienter 
• Innenfor disponible ressurser – det vurderes at det ikke vil være økt risiko for at ressursene 

ikke brukes optimalt, noe som bedres i 2019 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Basert på et for lavt volum og at det kun finnes færre kirurger enn anbefalt vurderes 
sannsynligheten å være moderat, altså mellom 1-10% for at manglende vanskelig rekruttering kan 
gi negativ påvirkning.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 



21 
 

• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 

nedre anbefaling (snitt på ca 50% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – stor sannsynlighet for at den enkelte kirurg ikke vil få nok mengdetrening, anbefalt 
minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 3 pr 
år over siste 3 år. Volum pr urolog kan synke ytterligere når den 4. urolog kommer i 2019. 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet i 2019 
• Utdanning – vurderes å påvirkes negativt på grunn av for lavt volum av pasienter 
• Innenfor disponible ressurser – det vurderes at det ikke vil være økt risiko for at ressursene 

ikke brukes optimalt, noe som bedres i 2019 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Basert på et for lavt volum og at det finnes færre kirurger enn anbefalt vurderes sannsynligheten å 
være moderat, altså mellom 1-10% for at evnen til å beholde fagpersoner kan gi negativ 
påvirkning.  

• Ventetid – vurderes uendret i forhold til i dag 

• Variasjon – vurderes uendret i forhold til i dag 

• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum over siste 3 år er under 
nedre anbefaling (snitt på ca 50% av anbefalt nivå siste 3 år) og med et opptaksområde som 
også er under anbefalingen forventes det ikke økt volum.  

• Kvalitet – stor sannsynlighet for at den enkelte kirurg ikke vil få nok mengdetrening, anbefalt 
minimum antall operasjoner per avdeling er 20, Helse Fonna hadde 13 i 2016 med et snitt på 
11 siste 3 år og anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, Helse Fonna har ca 3 
operasjoner per kirurg pr år over siste 3 år. Volum pr urolog kan synke ytterligere når den 4. 
urolog kommer i 2019. 

• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet i 2019 

• Utdanning – vurderes å påvirkes negativt på grunn av for lavt volum av pasienter 

• Innenfor disponible ressurser – det vurderes at det ikke vil være økt risiko for at ressursene 
ikke brukes optimalt, noe som bedres i 2019 

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ effekt på vaktberedskap dersom aktiviteten 
videreføres.  
Resulterende sannsynlighet for svekket vaktberedskap: <1  
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på annen kirurgi dersom aktiviteten 
videreføres. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på annen kirurgi ved HFO. 
Resulterende sannsynlighet for at annen kirurgi blir svekka: <1 
Samlet konsekvensvurdering: Liten konsekvens 
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R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på støttefunksjoner dersom 
aktiviteten videreføres. Samlet sett vurderes dette å ha liten effekt på støttefunksjoner ved HFO. 
Resulterende sannsynlighet for at støttefunksjoner blir svekka: <1, Samlet konsekvensvurdering: Liten 
konsekvens 
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4. Magesekk 

Problemstilling: flytte kirurgi for kreft i magesekken fra Helse Stavanger. 
 
Anbefalt minimum antall kirurger som behersker kirurgien er 3, HST har 3 
Anbefalt minimum størrelse opptaksområde er rundt 400 000. HST har 363 000 
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 10, HST har i snitt 7 pr år siste tre år 
Anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, HST har i snitt 2.3 pr år siste tre år 
Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 

4.1 Risikovurdering - ved flytting av aktiviteten 
R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med flere kompetente 
kirurger slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens av 
vurderes også å være svært lav.  
 

R2: For lavt volum operasjoner i HF-et 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større volum 
slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens vurderes 
også å være svært lav.  
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Sammenhengende pasientforløp kan påvirkes negativt, gjennom at det involveres ytterligere ett 
helseforetak i forhold til kirurgi, som kan føre til redusert kvalitet dersom kommunikasjonen ikke er 
optimal mellom lokalt sykehus og enhet hvor kirurgi utføres. 
Sannsynlighet vurderes å være svært høy i og med at aktiviteten planlegges flyttet.  
Konsekvensen vurderes å være lav, basert på at det er uansett flere parter involvert fra fastlege til 
operativ enhet.  
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

 

R4: For lite opptaksområde 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større 
opptaksområde slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et større helseforetak som har etablert 
utdanningsfunksjon og et bredere spekter av kirurgi, slik at utdanningsfunksjonen vil bli mindre 
krevende. Sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes dermed å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
ved Helse Stavanger. Påvirkning på rekruttering vurderes å være begrenset basert på den lave 
andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av kirurgi ved kreft 
i magesekk skal påvirke rekruttering ved Helse Stavanger, konsekvensen av dette vurderes også som 
svært lav for et helseforetak av Helse Stavangers størrelse. 
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R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
ved Helse Stavanger. Påvirkning på evnen til å beholde fagpersoner generelt sett vurderes å være 
begrenset basert på den lave andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav 
for at flytting av aktiviteten skal gi negativ påvirkning på evnen til å beholde fagpersoner. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kvalitet i noen grad, samt kostnadseffektivitet og konsekvens vurderes derfor som moderat. 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
ved Helse Stavanger. Påvirkning på vaktberedskap vurderes å være begrenset basert på den lave 
andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av aktiviteten skal 
gi negativ påvirkning på vaktberedskap. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kostnadseffektivitet, og konsekvens vurderes derfor som moderat. 

 

R9: Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 
Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
ved Helse Stavanger. Påvirkning på annen kirurgi vurderes å være begrenset basert på den lave 
andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av aktiviteten skal 
gi negativ påvirkning på annen kirurgi. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kvalitet og kostnadseffektivitet, og konsekvens vurderes derfor som moderat. 

 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Kirurgi ved kreft i magesekken (C16) utgjorde 0,09 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,01 % av all kirurgi 
ved Helse Stavanger. Påvirkning på støttefunksjoner vurderes å være begrenset basert på den lave 
andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av aktiviteten skal 
gi negativ påvirkning på støttefunksjoner. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kvalitet og kostnadseffektivitet, og konsekvens vurderes derfor som moderat. 

 

4.2 Alternativ risikovurdering – dagens situasjon 
Som utgangspunkt for sammenligning er det gjort en tilsvarende risikovurdering av dagens situasjon i 
det etterfølgende.  
 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
HST har 3 i dag, anbefaling er 3. Sannsynligheten vurderes å være moderat for negativ påvirkning 
grunnet for få kompetente kirurger. Det er en viss sannsynlighet for at en eller flere av kirurgene kan 
bli sykemeldt, men med den robustheten det innebærer å ha tre kirurger vil konsekvensen av dette i 
hovedsak være midlertidig innleie av personell, altså mindre optimal bruk av disponible ressurser, som 
vurderes å ikke være vesentlig.  
 
Samlet vurdering av konsekvens: Liten konsekvens 
 
R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 10, HST har i snitt 7 pr år siste tre år. 
Sannsynlighet for at for lavt volum av den aktuelle kreftformen vil gi negativ konsekvens vurderes 
derfor som svært høy, 50-100%. 

• Ventetid – uendret i forhold til i dag  
• Variasjon – uendret i forhold til i dag  
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• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum under nedre anbefaling.  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene  
• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag, jfr ventetid  
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning 
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, dvs det er økt risiko for behov for 

innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HSTs egne kirurger.  
 

Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Volumet ved HST er i snitt på ca 70% av nedre anbefalt volum, manglende mengdetrening kan ha en 
potensiell negativ effekt på erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp. Manglende 
erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp kan resultere i kommunikasjonssvikt og 
noe økning i ventetid, variasjon og kvalitet. 
Sannsynlighet: Moderat 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat  

 

R4: For lite opptaksområde  
Anbefaling er 400 000, HSTs opptaksområde er 363 000, som tilsvarer 91%. Sannsynlighet for at for 
lite opptaksområde gir negativ påvirkning vurderes som høy.  

• Ventetid – uendret i forhold til i dag 
• Pasientsikkerhet – vil potensielt påvirkes negativt på grunn av volum under nedre anbefaling.  
• Kvalitet – kan påvirkes negativt på grunn av lavt volum for kirurgene  
• Tilgjengelighet – uendret i forhold til i dag, jfr ventetid  
• Utdanning – totalvolum under nedre anbefaling tilsier for lavt volum for god nok utdanning  
• Innenfor disponible ressurser – uendret i forhold til i dag, dvs det er økt risiko for behov for 

innleie på grunn av sårbar mengde kirurger. I tillegg vil den kirurgiske 
mengdetreningskompetanse tilført vikarer ved innleie ikke tilfalle HSTs egne kirurger.  

Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Utdanningsfunksjonen vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi magesekk 
utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for negativ påvirkning 
vurderes å være svært liten.  

 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Rekruttering vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi magesekk utgjør en 
liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for negativ påvirkning vurderes å 
være svært liten.  

 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Evnen til å beholde fagpersoner vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi 
magesekk utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for negativ 
påvirkning vurderes å være svært liten. 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ effekt på vaktberedskap dersom aktiviteten 
videreføres. Vaktberedskap vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi 
magesekk utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for negativ 
påvirkning vurderes å være svært liten. 
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R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på annen kirurgi dersom aktiviteten 
videreføres. Kreftkirurgi magesekk utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og 
konsekvens for negativ påvirkning vurderes å være svært liten. 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på støttefunksjoner dersom 
aktiviteten videreføres. Kreftkirurgi magesekk utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både 
sannsynlighet og konsekvens for negativ påvirkning vurderes å være svært liten. 
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5. Bukspyttkjertel 

Problemstilling: flytte kirurgi for kreft i bukspyttkjertel fra Helse Stavanger  
 
Anbefalt minimum antall kirurger som behersker kirurgien er 3, HST har 4, fra 01.09.18, og har i 
perioden 2014 til 2016 hatt to kirurger. 
Anbefalt minimum størrelse opptaksområde er rundt 400 000. HST har 363 000. 
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 10, HST har i snitt 9 pr år siste tre år. 
Anbefalt minimum antall operasjoner per kirurg er 10, HST har i snitt 4.5 pr år siste tre år, basert på at 
det har vært to kirurger i perioden. 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi. 
 
I Helsedirektoratets rapport s.76 nevnes spesifikt følgende: 
"Svulster i bukspyttkjertelen kan være vanskelige å diagnostisere. Spesielt gjelder det cystiske 
svulster som kan være ondartet. Både for disse og for solide svulster er det alminnelig praksis å utføre 
operasjon uten at biopsi er tatt. Dette fører til at noen pasienter blir operert for svulster som viser seg å 
ikke være kreft." Det understrekes at det i denne vurderingen er lagt til grunn data for kirurgiske 
inngrep med kreft, som også er det som er inkludert i Helse Vests datagrunnlag, slik at dette er gjort 
på et konsistent grunnlag for alle problemstillinger.  
 
Disse inngrep vil komme I tillegg til tall for kreftinngrepene, og har historisk utgjort ca. 35% av antall 
kreftinngrep. 
 
 
Kilde: Data utlevert fra Helse-Vest RHF 
 

5.1 Risikovurdering - ved flytting av aktiviteten 
R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med flere kompetente 
kirurger slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens av 
vurderes også å være svært lav.  
 
R2: For lavt volum operasjoner i HF-et 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større volum 
slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ konsekvens vurderes 
også å være svært lav.  
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Sammenhengende pasientforløp kan påvirkes negativt, gjennom at det involveres ytterligere ett 
helseforetak i forhold til kirurgi, som kan føre til redusert kvalitet dersom kommunikasjonen ikke er 
optimal mellom lokalt sykehus og enhet hvor kirurgi utføres. 
Sannsynlighet vurderes å være svært høy i og med at aktiviteten planlegges flyttet.  
Konsekvensen vurderes å være lav, basert på at det er uansett flere parter involvert fra fastlege til 
operativ enhet.  
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 
 
R4: For lite opptaksområde 
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et helseforetak med et større 
opptaksområde slik at sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
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R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Det legges til grunn for vurderingen at aktiviteten antas flyttet til et større helseforetak som har etablert 
utdanningsfunksjon og et bredere spekter av kirurgi, slik at utdanningsfunksjonen vil bli mindre 
krevende. Sannsynlighet for negativ påvirkning vurderes dermed å være svært lav. Negativ 
konsekvens vurderes også å være svært lav.  
 

R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi. Påvirkning på rekruttering vurderes å være begrenset basert på den lave andelen av 
volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av kirurgi ved kreft i 
bukspyttkjertel skal påvirke rekruttering ved Helse Stavanger, konsekvensen av dette vurderes også 
som svært lav for et helseforetak av Helse Stavangers størrelse. 
 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi. Påvirkning på evnen til å beholde fagpersoner generelt sett vurderes å være begrenset 
basert på den lave andelen av volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting 
av aktiviteten skal gi negativ påvirkning på evnen til å beholde fagpersoner. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kvalitet i noen grad, samt kostnadseffektivitet og konsekvens vurderes derfor som moderat. 
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi. Påvirkning på vaktberedskap vurderes å være begrenset basert på den lave andelen av 
volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av aktiviteten skal gi negativ 
påvirkning på vaktberedskap. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kostnadseffektivitet, og konsekvens vurderes derfor som moderat. 
 

R9: Annen kirurgi må flyttes/blir svekka 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi. Påvirkning på annen kirurgi vurderes å være begrenset basert på den lave andelen av 
volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av aktiviteten skal gi negativ 
påvirkning på annen kirurgi. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kvalitet og kostnadseffektivitet, og konsekvens vurderes derfor som moderat. 
 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Kirurgi ved kreft i bukspyttkjertelen (C24.1 og C25) utgjorde 0,15 % av all kreftkirurgi i 2016 og 0,02 % 
av all kirurgi. Påvirkning på støttefunksjoner vurderes å være begrenset basert på den lave andelen av 
volumet. Sannsynlighet vurderes dermed å være svært lav for at flytting av aktiviteten skal gi negativ 
påvirkning på støttefunksjoner. 
Dersom flytting av aktiviteten skulle føre til at nøkkelpersoner forlater HST, vurderes dette å kunne 
påvirke kvalitet og kostnadseffektivitet, og konsekvens vurderes derfor som moderat. 
 

5.2 Alternativ risikovurdering – dagens situasjon 
Som utgangspunkt for sammenligning er det gjort en tilsvarende risikovurdering av dagens situasjon i 
det etterfølgende.  

 

R1: Antall kompetente kirurger for den aktuelle kreftform 
HST har fire i dag, anbefaling er tre. Sannsynligheten vurderes å være lav for negativ påvirkning 
grunnet for få kompetente kirurger. Eventuell negativ konsekvens vurderes å være liten.  
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R2: For lavt volum operasjoner i HF-et  
Anbefalt minimum antall operasjoner per avdeling er 10, HST har i gjennomsnitt 9 operasjoner for kreft 
årlig i perioden 2014 -16. Sannsynlighet for at for lavt volum av den aktuelle kreftformen vil gi negativ 
konsekvens vurderes derfor som svært høy, 50-100%. 

• Ventetid – det vurderes liten risiko for økning av ventetid 
• Variasjon – Økt sannsynlighet for økning av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner på 

grunn av nye kirurger  
• Pasientsikkerhet – stor sannsynlighet for økt kapasitet på grunn av økt antall kirurger, samtidig 

kan volum pr kirurg reduseres ytterligere.  
• Kvalitet – den enkelte kirurg kan få redusert mengdetrening når de går opp til 4 kirurger, 

samtidig kan kapasitet og tilgjengelighet øke  
• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet på grunn av økt operativ kapasitet  
• Utdanning – kan potensielt påvirkes negativt da volum er under anbefalt nivå på både 

avdelings- og den enkelte kirurgs- nivå  
• Innenfor disponible ressurser – økt bemanning av kompetente kirurger gir stor sannsynlighet 

for at oppgavene blir løst innenfor tilgjengelige ressurser  
Samlet konsekvensvurdering: Alvorlig 
 

R3: Konsekvenser for sammenhengende pasientforløp  
Volumet ved HST er i snitt på ca 90% av nedre anbefalt volum, manglende mengdetrening kan ha en 
potensiell negativ effekt på erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp. Manglende 
erfaring og kompetanse rundt sammenhengende pasientforløp kan resultere i kommunikasjonssvikt og 
noe økning i ventetid, variasjon og kvalitet. Konsekvensen vurderes til å være moderat da det er 
uansett flere parter involvert fra fastlege til operativ enhet. 
Sannsynlighet vurderes som moderat 
 

R4: For lite opptaksområde  
Anbefaling er 400 000, HSTs opptaksområde er 363 000, som tilsvarer 91%. Sannsynlighet for at for 
lite opptaksområde gir negativ påvirkning vurderes som høy.  

• Ventetid – det vurderes å være liten risiko for økning av ventetid 
• Variasjon – Økt sannsynlighet for økning av variasjon i prosedyrer under/etter operasjoner på 

grunn av nye kirurger  
• Pasientsikkerhet – stor sannsynlighet for økt kapasitet på grunn av økt antall kirurger, samtidig 

kan volum pr kirurg reduseres ytterligere.  
• Kvalitet – den enkelte kirurg kan få redusert mengdetrening når de går opp til 4 kirurger, 

samtidig kan kapasitet og tilgjengelighet øke 
• Tilgjengelighet – økt sannsynlighet for bedre tilgjengelighet på grunn av økt operativ kapasitet  
• Utdanning – kan potensielt påvirkes negativt da volum er under anbefalt nivå på både 

avdelings- og den enkelte kirurgs- nivå 
• Innenfor disponible ressurser – økt bemanning av kompetente kirurger gir stor sannsynlighet 

for at oppgavene blir løst innenfor tilgjengelige ressurser 
Samlet konsekvensvurdering: Moderat 

 

R5: Utdanningsfunksjon blir mer krevende  
Utdanningsfunksjonen vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi 
bukspyttkjertel utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for 
negativ påvirkning vurderes å være svært liten.  
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R6: Manglende/vanskelig rekruttering 
Rekruttering vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi bukspyttkjertel utgjør 
en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for negativ påvirkning 
vurderes å være svært liten.  
 

R7: Vanskelig å beholde fagpersoner 
Evnen til å beholde fagpersoner vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi 
bukspyttkjertel utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for 
negativ påvirkning vurderes å være svært liten.  
 

R8: Svekket vaktberedskap 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ effekt på vaktberedskap dersom aktiviteten 
videreføres. Vaktberedskap vurderes å være uendret ved videreføring av aktiviteten. Kreftkirurgi 
bukspyttkjertel utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet og konsekvens for 
negativ påvirkning vurderes å være svært liten.  
 

R9: Annen kirurgi må og flyttes/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på annen kirurgi dersom aktiviteten 
videreføres. Kreftkirurgi bukspyttkjertel utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både sannsynlighet 
og konsekvens for negativ påvirkning vurderes å være svært liten.  
 

R10: Støttefunksjoner må avvikles/blir svekka 
Sannsynligheten vurderes å være svært lav for negativ påvirkning på støttefunksjoner dersom 
aktiviteten videreføres. Kreftkirurgi bukspyttkjertel utgjør en liten andel av gastrokirurgien og både 
sannsynlighet og konsekvens for negativ påvirkning vurderes å være svært liten. 
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Innspill fra Regionalt brukerutvalg til risikovurderingen fra KPMG 

angående funksjonsfordeling kreftkirurgi i Helse Vest 

Regionalt brukerutvalg i Helse Vest (RBU) har gjennomgått rapporten fra KPMG 

angående risikovurderingen som nylig er blitt gjort i forhold til funksjonsfordeling av 

kreftkirurgi i vår region.  

Det har vært et kraftig påtrykk fra våre helsemyndigheter de siste årene for å 

sentralisere kreftkirurgien her i landet, for å sikre kvaliteten på behandlingen som gis 

ved våre sykehus. Dette for å oppnå størst mulig overlevelse og færrest mulige 

bivirkninger for pasientene etter gjennomført kreftbehandling. Samtidig har man 

påpekt viktigheten av å redusere uønsket variasjon ved å anbefale robusthetskrav i 

forhold til sykehusenes opptaksområde, antall godkjente kreftkirurger innenfor de 

ulike fagfelt og sikre at sykehus som utfører kreftkirurgi, må ha et visst volum på 

operasjoner innenfor hvert fagområde. De nevnte kravene regnes for å være de 

viktigste faktorene for å kunne oppnå størst mulig pasientsikkerhet - ut fra den 

kunnskapen man har i dag. 

Rapporten har gjort risikovurderinger av lungekreftkirurgi ved Helse Stavanger, 

brystkreftkirurgi ved Helse Førde og Helse Fonna, nyrekreftkirurgi ved Helse Førde 

og Helse Fonna, magesekk-kirurgi ved Helse Stavanger samt kreft i bukspyttkjertel 

ved Helse Stavanger. 

Etter gjennomgang av rapporten fra KPMG vil RBU anbefale at lungekreftkirurgi, 

magesekk-kirurgi og kirurgi bukspyttkjertel overføres til Haukeland sykehus. Her viser 

tallenes tale at det kan vanskelig forsvares å fortsette de tre nevnte 

kreftkirurgiområdene i Stavanger.  

Vanskeligere er det å gi en klar anbefaling om kreftkirurgi på nyre og bryst ved Helse 

Fonna og Helse Førde. For nyrekreft viser risikomatrisene tydelig hvordan den totale 

risikoen reduseres ved flytting fra hhv Førde og Fonna til hhv Bergen og Stavanger i 

forhold til videreføring som i dag. Tilsvarende sammenligning er ikke gjort for 

brystkreft i Helse Førde og Helse Fonna. Der er det – iht oppdraget - kun foretatt 

risikovurdering av å videreføre brystkreftkirurgi i både Fonna og Førde. Så vi ser ikke 

risikobildet på samme måte hvis en skulle ha sentralisert brystkreftkirurgien. At Helse 

Fonna har planer om et brystdiagnostisk senter vil også kunne skaffe flere 

kreftspesialister/ kirurger innen bryst til sykehuset, noe som vil kunne bety økt volum 

og dessuten å ha noe å si for utdanningsfunksjonen. 

RBU støtter med - bakgrunn i risikovurderingen og minimumskravene i 

kreftkirurgirapporten fra Helsedirektoratet - at nyrekreftkirurgi i hhv Helse Førde og 

Helse Fonna sentraliseres til hhv Helse Bergen og Helse Stavanger. For 

brystkreftkirurgi er vi mer i tvil. Videreføring i Helse Førde og Helse Fonna krever 

gode og robuste kompenserende tiltak.  

Haugesund, 7. november 2018 

Regionalt brukerutvalg i Helse Vest 

Grete Müller   fung. leder 
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Uttalelse fra eksterne fagpersoner til risikovurdering funksjonsfordeling 
kreftkirurgi 
 
Bakgrunn og oppdrag 
Helse Vest gjennomfører en gjennomgang av funksjonsfordeling for kreftkirurgi i regionen. 
Prosjektet har etter kartlegging av datagrunnlag for kreftkirurgi og andre krav til kreftkirurgisk 
virksomhet vurdert et konkret forslag til ny funksjonsfordeling.  
 
Helse Vest har leid inn KPMG til å gjennomføre en risikoanalyse av følgende forslag knyttet til 
kreftkirurgi:  
 
Lungekreft:       videreføre aktivitet i Helse Stavanger 
Brystkreft:       videreføre aktivitet i Helse Førde og Helse Fonna 
Nyrekreft:       flytte kirurgi for nyrekreft fra Helse Førde og Helse Fonna 
Kreft i magesekk:    flytte kirurgi for magekreft fra Helse Stavanger 
Kreft i bukspyttkjertel:  flytte kirurgi for kreft i bukspyttkjertel fra Helse Stavanger  
 
 
Styringsgruppen har i henvendelse 5. oktober 2018 bedt følgende fagpersoner gjøre en vurdering 
av risikoanalysen: 

 Karsten Vada, overlege, kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger, spesialist i generell kirurgi og 

urologi 

 Sverrir Olafsson, overlege, kirurgisk avdeling, Ålesund sjukehus, spesialist i generell kirurgi, 

gastrokirurgi og bryst- og endokrinkirurgi  

 Morten Tandberg Eriksen, klinikkleder, klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, 

Oslo Universitetssykehus, spesialist generell og gastroenterologisk kirurgi 

 
I oppdragsdokumentet er oppdraget konkretisert slik: 

 Det skal gjøres en vurdering av risikoanalysen og de vurderinger som er gjort knyttet til 

sannsynlighet for, og konsekvens av de enkelte risikoelementene for hvert forslag til 

funksjonsfordeling. 

 
 
Følgende dokumenter er oversendt fra Helse Vest: 

Helse Vest 
epost: gjertrud.jacobsen@helse-vest.no 
 
 
 
 
 

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 
 
 

Oslo universitetssykehus HF 
Postboks 4950 Nydalen 

0424 Oslo 
 

Sentralbord: 915 02 770 
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 Oppdrag ekstern referansegruppe, Helse Vest oktober 2018 

 Risikovurdering funksjonsfordeling kreftkirurgi, KPMG oktober 2018 

 Vedlegg 1 Begrunnelse vurderinger ROS-analyse, KPMG oktober 2018 

 Risikovurdering forslag til funksjonsfordeling for kreftkirurgi i Helse Vest, Helse Vest oktober 2018 

 Helsedirektoratets rapport: Kreftkirurgi i Norge rapport IS-2284 

 

Kompetanse  
Gruppens medlemmer har formell kompetanse og arbeidserfaring innen områdene bryst-
/endokrinkirurgi, urologi og gastroenterologisk kirurgi. Ingen av gruppens medlemmer har spesiell 
kompetanse innen lungekirurgi, men vi anser likevel at vi kan gjøre en vurdering av dette området 
basert på tilgjengelig materiale og kunnskap.  
 
Interessekonflikter 
Ingen av gruppens medlemmer har oppgitt interessekonflikter 
 
 
Arbeidsform 
Gruppen har hatt korrespondanse per epost og leverer et samlet svar. 
 
 
 
 
 
 

Levanger / Ålesund / Oslo 
31. oktober 2018 

 
 
 

Karsten Vada [s]   Sverrir Olafsson [s]   Morten Tandberg Eriksen [s] 
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Vurdering av risikoanalyse 

 

Gruppens kommentarer og tolkning av mandatet 
Gruppen skal gi en vurdering av den foreliggende risikoanalysen med grunnlagsmateriale. Vi har 
ikke gått inn i grunnlaget for foreslått endring av organisering av kreftbehandlingen i Helse Vest ut 
over de områdene som tas opp i risikoanalysen.  
 

1. Overordnet vurdering 
Vi har benyttet Helsedirektoratets rapport «Kreft i Norge» fra 2015 som vurderingsgrunnlag. I 
rapporten på side 27 listes generelle minimumskrav til sykehus som skal utføre kreftkirurgi. Det er 
gruppens oppfatning at disse kravene utgjør en grunnleggende og dermed sterkere føring for 
organisering og drift enn mer spesifiserte krav angitt for hver kreftform. Spesielt relevant for dette 
arbeidet anser vi følgende punkter fra listen: 
 

 Hvert sykehus bør ha et stort nok antall kirurger med relevant spesialisering til å drifte 
enheten med tilfredsstillende kvalitet hele året. Sykehus som baserer sin kirurgiske 
virksomhet på kun en fast spesialist eller vikarer bør ikke utføre kreftkirurgi, da kvalitet og 
sammenhengende pasientforløp ikke sikres tilstrekkelig  

 Minimum tre, fast ansatte spesialister innen fagfeltet  

 Sykehuset og den enkelte kirurg bør ha et adekvat volum av den aktuelle kreftform. På et 
generelt grunnlag anses ikke volum under 20 operasjoner per år per sykehus som 
tilstrekkelig til å opprettholde kompetanse innen fagområder som er i utvikling  

 Sykehuset bør være godkjent utdanningsinstitusjon for framtidige kirurger innen det 
enkelte fagfelt  

 
For de enkelte kreftformer er det i rapporten angitt minstevolum per kirurg. Vi mener det hefter 
stor usikkerhet og manglende dokumentasjon rundt de fleste av disse angivelsene og vil heller 
anbefale å legge vekt på volum per sykehus. 
 

 

2. Lungekreft 
Lungekreft er foreslått videreført i Helse Stavanger med kompensatoriske tiltak. Kirurgisk 
behandling av lungekreft i Stavanger utføres i dag med under halvparten av anbefalt volum per 
sykehus, gjennomsnitt 18 operasjoner de siste årene mot krav til 40. Thoraxkirurger fra Haukeland 
utfører kirurgien uten at det foreligger noen formell samarbeidsavtale mellom Helse Bergen og 
Helse Stavanger. Risikoanalysen peker på tre områder med høy risiko: For få kirurger, lavt volum 
av operasjoner og utdanningsfunksjonen.  
 
Når virksomheten foreslås opprettholdt med kompensatoriske tiltak må det for å oppfylle kravet 
til fast ansatte spesialister i fagfeltet, ansettes thoraxkirurger i Stavanger. En formalisering av 
dagens ordning er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig til å oppfylle grunnleggende krav til fast 
ansatte kirurger.  Det er også nødvendig med faste kirurger for å kunne ivareta utdanning i ny 
struktur, med formalisert veiledning og supervisjon. Operasjonsvolumet er lavere enn 
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befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Dersom det ikke er mulig å øke volumet ved å endre 
pasientstrømmer, må det for å ivareta volumkrav per kirurg lages forpliktende avtaler for disse 
kirurgene med arbeid i Bergen.  
 
Vi ser at behovet for kompensatoriske tiltak blir omfattende og mener derfor at det bør utføres en 
risikovurdering av situasjonen med konkrete tiltak.  
 
Med utgangspunkt i det lave volumet av lungekreftkirurgi i Stavanger i dag vil vi også anbefale en 
risikovurdering av et scenario med flytting av lungekreftkirurgi til Bergen.  
 
 
 

3. Brystkreft 
Brystkreftkirurgi er foreslått videreført i Helse Førde og Helse Fonna i formalisert samarbeid med 
Helse Bergen.  
 
Begge foretakene er i gruppe III for brystkreftkirurgi: «Kreftkirurgi med små volum som ikke er i 
tråd med krav. Vurdering av videreføring må vurderes i sammenheng med andre krav til tjeneste, 
eventuelle kompenserende tiltak og hensyn til konsekvenser for andre inngrep eller tjenester.» 
Robusthetskravene fra Helsedirektoratet tilsier minst tre spesialister, årlig volum på 100 og 
opptaksområde på 200 000. I rapporten fra Helsedirektoratet er det også anbefalt minst 50 
operasjoner årlig per kirurg. I Norge har man av spesielle geografiske hensyn valgt å fravike 
EUSOMA kriterier for volum ved å redusere robusthetskravet fra 150 til 100 uten at det er gjort 
endringer i kravet til antall spesialister eller antall operasjoner per kirurg. Når robusthetskravet 
tilsier tre spesialister med minst 50 operasjoner hver forutsetter dette 150 pasienter i året. Når 
minstekravet i Norge er redusert til 100 pasienter er det innlysende at ikke begge av de andre 
robusthetskravene kan innfris (antall spesialister og antall operasjoner per spesialist). Når man 
først reduserer kravet til volum må man samtidig enten fravike krav til antall spesialister eller 
antall operasjoner per spesialist. Avhengig av hvilket robusthetskrav man tillegger størst vekt må 
man for mindre HF med 100 pasienter enten sette krav til to spesialister som opererer 50 hver, 
eller tre spesialister som opererer 30-35 hver. 
Et lite volum innenfor brystkreftkirurgien vil få betydning i forhold til axilledisseksjon. Det er et 
krevende inngrep som gjøres langt sjeldnere enn tidligere, og som etter nyere retningslinjer bare 
utføres hos en mindre andel av brystkreftpasientene. Dette kompenseres til en viss grad ved at det 
vanligvis er brystkreftkirurger som utfører axilledisseksjon også ved andre kreftformer som f.eks. 
malignt melanom. 
 
Helse Førde 
Risikoanalysen viser at det er tre faktorer som vurderes å være kritiske (opptrer med 50 – 100 % 
sannsynlighet og har alvorlig konsekvens). For få kirurger for den aktuelle kreftform, for lavt volum 
i HF-et og for lite opptaksområde. Helse Førde har to spesialister, volum på gjennomsnitt 62 og 
opptaksområde på 110 000. 
Det er foreslått at brystkreftkirurgien skal videreføres under formalisert samarbeid med Helse 
Bergen. Samarbeidet med Helse Bergen vil være et kompenserende tiltak i forhold til antall 
kirurger, men det vil ikke endre noe på hverken volum eller opptaksområde. Dersom insidensen i 
Sogn og Fjordane ikke fraviker resten av landet vil man forvente snitt på 72 pasienter i et 
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opptaksområde på 110 000. De lavere tallene på 62 kan muligens indikere «lekkasje» ut av fylket. 
 
I rapporten fra Helsedirektoratet er det gitt anbefalinger om robusthetskrav som bør gjelde. Det 
betyr at robusthetskravene kan tolkes som anbefalinger og ikke som absolutte krav. Målet er å 
sikre likeverdig og kvalitativt god behandling uansett hvor i landet man bor. Dersom minstekravet 
om opptaksområde på 200 000 er absolutt betyr det at man ikke kan ha tilbud om brystkreftkirurgi 
i Sogn og Fjordane som har befolkning på 110 000. I så fall må de sikres likeverdig tilbud om 
utredning, behandling og oppfølging utenfor fylket. 
 
Brystkreftbehandlingen er sammensatt og involverer langt flere disipliner enn kirurgi. Volum er 
bare en liten del av robusthetskravet. Det som bør tillegges vel så stor vekt for god behandling og 
kvalitet er et bredt sammensatt fagmiljø. 
Helse Førde tilfredsstiller kravene om dedikerte onkologer, patologiservice og regelmessige MDT-
møter som er viktige faktorer for å sikre kvalitativ god behandling. 
 
Helse Fonna 
Risikoanalysen viser at det er to faktorer som vurderes å være kritiske (opptrer med 50 – 100 % 
sannsynlighet og har alvorlig konsekvens). For få kirurger for den aktuelle kreftform og for lavt 
volum i HF-et. 
Helse Fonna har en spesialist og en utlyst stilling. Volumet har i snitt bare vært på 54 som er mye 
lavere enn opptaksområdet skulle tilsi. Dersom man forutsetter samme insidens som i resten av 
landet vil et opptaksområde på 181 000 tilsi 118 pasienter i året som er innenfor robusthetskravet 
fra Helsedirektoratet. Man vil anta at en stor andel av pasientene fra nedslagsområdet har blitt 
operert ved andre sykehus i registreringsperioden. 
 
Det er foreslått at brystkreftkirurgien skal videreføres under formalisert samarbeid med Helse 
Bergen. Samarbeidet med Helse Bergen vil være et kompenserende tiltak i forhold til antall 
kirurger. Sett i forhold til nedslagsområdet på 181 000 bør volumet være tilstrekkelig til å oppfylle 
kravene dersom insidensen ikke fraviker resten av landet i vesentlig grad. 
Det som er vel så viktig for å sikre kvalitativ god behandling er å ha et bredt multidisiplinært 
fagmiljø. Helse Fonna tilfredsstiller kravene om dedikerte onkologer, patologiservice, nukleær 
medisinsk senter og regelmessige MDT-møter. 
Helse Fonna søker om å bli godkjent utdanningsinstitusjon for spesialiteten Bryst- og 
endokrinkirurgi i anledning ny ordning for LIS utdanning. Dette er vesentlig for å sikre rekruttering 
av spesialister for framtiden. 
 

4. Nyrekreft 
Kirurgi for nyrekreft er foreslått flyttet fra Helse Førde og Helse Fonna til Helse Bergen. 
 
Vi tror at flytting av operativ behandling av nyrekreft fra et sykehus vil ha større negativ betydning 
for å beholde og rekruttere urologer enn det KPMG antar. «Gamle» urologer vil kanskje bli 
stående i jobben til pensjonering, mens yngre urologer vil begynne å se seg om etter alternative 
jobbmuligheter. Det sies entydig, i en enkel spørreundersøkelse blant aktuelle LIS-leger ved 
Sykehuset Levanger, at bortfall av nyrekirurgi vil være uheldig for rekruttering av nye urologer. Det 
er ingen selvfølge at yngre urologer vil finne det attraktivt å arbeide bare med LUTS-utredning, 
kontroll av kreftpasienter operert ved andre sykehus og TUR-kirurgi. 



 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse 
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

 

 
Vil manglende rekruttering og evnen til å beholde urologer ha noen konsekvenser for 
vaktberedskap, annen kirurgi og støttefunksjoner? Framtidens urologer vil ikke automatisk være 
vaktkompetent i «bløtkirurgi» og derfor vil mangel på urologer neppe få konsekvenser for 
vaktberedskapen. Ved visse komplikasjoner til bekken-kirurgi (herunder colorectal- og 
gynekologisk kirurgi) er urologisk kompetanse nødvendig og er også angitt som en forutsetning for 
kirurgisk behandling av colorektalkreft.. 
 
Hvis man fjerner nyrekreft-kirurgi fra et sykehus vil man risikere at terskelen for å utføre andre 
inngrep på nyrer/ øvre urinveger (f.eks. nefrectomi ved benign sykdom, behandling av 
overgangsstenoser, ureter-kirurgi m.m.) blir høyere, da man totalt sett får mindre trening/erfaring.  
 
Det antydes i risikovurderingen at en økning av antall urologer i Førde til 4 vil være negativt for 
nyrekreft-kirurgien der. Man deler antall operasjoner på 4 og kommer da selvsagt til at det blir 
færre operasjoner og dermed mindre trening per kirurg. Det er ikke slik det fungerer i praksis. På 
et så lite sykehus vil det trolig være bare en eller to som driver med nyrekreft-kirurgi, og det 
antallet vil neppe øke om man får inn en fjerde urolog. En økning til 4 blir totalt en styrkelse for 
urologien og kirurgien i Førde. Det er utvilsomt for få urologer der nå.  
 
Et aspekt ved kirurgisk behandling av nyrekreft som ikke er omtalt i KPMG-rapporten, er eventuell 
konsekvens av differensieringen av nyrekirurgien som har skjedd de siste årene. Mens man 
tidligere gjorde nefrectomi i så å si alle tilfeller er det nå mer aktuelt med nefronsparende kirurgi. 
Antallet nefrectomier går dermed ned. Nyrereseksjoner er mer krevende kirurgi. I Helse Midt-
Norge gjøres nå de aller fleste slike inngrep ved hjelp av robot. Videre har man stor nytte av 
embolisering for å takle evt blødningskomplikasjoner, en høyt spesialisert radiologisk prosedyre. 
Denne trenden taler etter vårt syn for en sentralisering av nyrekreft-kirurgi til Bergen, forutsatt at 
man ikke har tilgang til robot-assistert kirurgi og nevnte radiolog-kompetanse i Helse Fonna og 
Førde. 
 
Vårt innspill til rapporten er neppe uttømmende og har sine begrensninger i og med at vi kjenner 
lite til de berørte sykehusene. Kommentarene baseres mye på erfaringer fra egen virksomhet i 
andre helseregioner. Vi håper likevel at de kan komme til nytte i det videre arbeidet med framtidig 
organisering av kreftkirurgi i Helse Vest. 
 

5. Kreft i magesekk 
Kirurgi for magekreft er foreslått flyttet fra Helse Stavanger til Helse Bergen.  
 
Det er gjort risikovurdering både av dagens aktivitet og ved flytting. I risikovurderingen av dagens 
aktivitet er det spesielt lavt volum grunnet fallende forekomst som er et område med høy risiko. 
Det er også sannsynlig at volumet vil fortsette å falle i årene som kommer, om enn ikke like mye. 
Volumet er også så lavt at utdanningsfunksjonen blir svært vanskelig. Begge disse områdene vil få 
betydelig mindre risiko ved flytting, mens sammenhengende pasientforløp øker i risiko fordi 
pasientene får oppdelt forløp mellom to sykehus. 
 
Risikovurderingen anses å være dekkende. I forhold til kompetanse på tilgrensende fagfelt utfører 
Helse Stavanger fedmekirurgi og vil ved flytting av kreftkirurgien opprettholde kompetanse knyttet 
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til benign ventrikkelkirurgi og kompetanse for dette området i vaktsammenheng. Motsatt vil det 
imidlertid ikke være slik at kompetanse i fedmekirurgi kompenserer for lavt volum av 
magekreftkirurgi, hvor det er lymfeknutedisseksjonen som er krevende. En økende andel av kreft i 
overgangen magesekk-spiserør taler også for flytting til et sykehus som driver kirurgi for 
spiserørskreft. 
 
 

6. Kreft i bukspyttkjertel 
Kirurgi for kreft i bukspyttkjertel er foreslått flyttet fra Helse Stavanger.  
 
Det er gjort risikovurdering både av dagens aktivitet og ved flytting. I risikovurderingen av dagens 
aktivitet er det spesielt lavt volum som er et område med høy risiko. Gjennomsnittlig volum i 
Stavanger de siste årene er ni pankreasreseksjoner med kreftdiagnose. Antall operasjoner som det 
er relevant å se på er imidlertid høyere, fordi man ikke alltid har sikker diagnose før inngrepet. 
Man anslår at 5-13% av operasjoner for mistenkt kreft vil ende opp med godartet histologi (1). I 
årsrapport 2017 fra Norsk Register for gastrokirurgi er det oppgitt 18 pankreasreseksjoner i 
Stavanger (www.kvalitetsregistre.no , publiseres 13.11.18). 
 
Volumkravet per sykehus for denne typen kirurgi er satt lavt (10) i Helsedirektoratets rapport, 
uten at vi kan se at dette er godt dokumentert. I en meta-analyse og oppsummering fra 2016 (2) 
pekes det på en kontinuerlig sammenheng mellom sykehusvolum og resultat, hvor større volum 
gir bedre resultat. En grense på 20 inngrep årlig er anbefalt i Nederland.  Utredningen så vel som 
håndtering av komplikasjoner ved pankreaskirurgi er svært krevende og dette støtter også en 
sentralisering til større sentra (3).  
 
Selv med et årlig volum på 18 pankreasoperasjoner i Stavanger er det ut fra ovenstående 
betraktninger godt grunnlag for de vurderinger som er gjort i risikoanalysen, hvor lavt volum 
utgjør høy risiko.  
 
Flytting vil innebære økt risiko i forhold til sammenhengende pasientforløp. Alle andre regioner 
enn Helse Vest har sentralisert denne typen kirurgi til ett sykehus i regionen og risikoen må derfor 
anses håndterbar. 
 
Når det gjelder rekruttering vil flytting som angitt i dette punktet kombinert med punkt 5 
ventrikkelkreft samlet kunne gjøre rekrutteringen av kirurger med profilering mot øvre 
gastrokirurgi vanskeligere. Imidlertid vil Stavanger fortsatt ha leverkirurgi med tilstrekkelig volum 
og et høyt samlet volum innen spesialiteten gastroenterologisk kirurgi.  
 
 
  

http://www.kvalitetsregistre.no/
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