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Høyringssvar til Rapport Kreftkirurgi og annan elektiv  kirurgi

Styret  i  Helse Førde HF handsama sak 032  /  2019  «Høyring — Rapport Kreftkirurgi og annan

eleku'v kirurgi» i styremøte  29.04.2019  og gjorde følgjande vedtak:

7. Styret z' H e/Jø Førde HF stellar lz'lrfidinganefifiproyk/éggmppafor kreft/éz‘mgz‘ og
alma/1 e/e/élz'z/ kirurgi.

2. Styret z' H 6/56 Førde HF ber admiøixtrerøøde direktør øgførme bøy/ringyxøar til H Ø/JØ Vert z' tråd med
vedlakipzmkf 7.

Vi oversender styrevedtak og styresaka som høyringssvar til Helse Vest RHF.

Med helsing

Am»
Arve Varden

Administrerande direktør

Vedlegg:
1. Styresak032/ 2019  Høyring — Rapport Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi
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STYRESAK

GÅR  TIL: Styremedlemmer

FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 15.04.2019

SAKSHANDSAMAR:  Tom Guldhav

SAKA  GIELD: Høyring — Rapport Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi

ARKIVSAK: 2019/1550

STYRESAK: 032/2019

STYREMØTE: 29.04.2019

FORSLAG  TIL  VEDTAK

1. Styret i Helse Førde HF støttar tilrådingane frå prosjektgruppa for kreftkirurgi og
annan elektiv kirurgi.

2. Styret i Helse Førde HF ber administrerande direktør utforme høyringssvar til
Helse Vest i tråd med vedtakspunkt 1.
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HELSE FØRDE

Oppsummering

Rapport  om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi  i  Helse  Vest  kjem med framlegg om små

endringar. Tilfelle med magekrefti Helse Førde vert tilrådd sentralisert til Helse Bergen, dette

utgjer eit lite tal pasientar. l høve brystkreftkirurgi og nyrekreftkirurgi vert det lagt fram krav

om kompenserande tiltak for  å  føre vidare kirurgien som i dag. Det vert sett krav om eit

formalisert samarbeid med Helse Bergen, der hospitering er eit viktig krav.

Rekruttering innan disse fagområda er særs viktig for å kunne halde fram med disse

tenestene til innbyggarane.

Innan annan elektiv kirurgi er det ei skeivfordeling mot Helse Bergen frå Helse Førde og Helse

Fonna. Det vert konkludert med at det bør startast eit arbeid med å få pasientar til å nytte

tilbod i eige føretak når dette allereie er til stades eller kan etablerast.

Fakta

Helse Vest fekk i  2016  i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet å legge føringane i
rapporten «Kreftkirurgi i Norge 15—2284» frå Helsedirektoratet til grunn for organisering av

kreftkirurgien i Helse Vest. Rapporten gav tilrådingar om kva krav som må stillast til sjukehus,
for å sikre robuste fagmiljø innan kvart område for kreftkirurgi.

Helseføretaka fekk oppdraget i styringsdokumentet for 20  1  7.

Helse Vest valde å sjå på organisering av kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i same arbeid.

Arbeidet vart organisert som eit prosjekt med følgjande mål:

' Foreslå ny funksjonsfordeling for kreftkirurgi i Helse Vest basert på nasjonale

føringar

° Tiltak for god utnytting av samla kirurgisk kapasitet i regionen

I prosjektet deltok fagdirektør og ein fagperson frå kvart helseføretak. Frå Helse Førde var det
fagdirektør Kristine Brix Longfellow og avdelingssjef Nils Sletteskog ved kirurgisk avdeling.

Styringsgruppe for prosjektet var direktørmøtet i Helse Vest, supplert med tillitsvalde.

Det vart laga ei ekstern risikovurdering både av områda det var usemje om i gruppa og av
fagområda gruppa rådde til å vidareføre, trass i at dei nasjonale krava ikkje vart oppfylte. Ei

ekstern faggruppe og regionalt brukarutval har handsama risikovurderinga. Styringsgruppa

har nytta Regionalt utdanningssenter(REGUT] til å vurdere om endringane har konsekvensar
for spesialistutdanninga (vedlegg 9].

Prosjektgruppa har gjort ei vurdering av korleis føretaka oppfyller krava i rapporten frå
Helsedirektoratet, samt konsekvensar av ny funksjonsdeling. God og lik kvalitet i
pasientbehandling, same kor behandlinga føregår, har vore leiande for arbeidet og

grunnlag for tilrådingane. Konsekvensar som svekka vaktberedskap, vanskar med å
rekruttere og at andre funksjonar må flyttast, har vore sentrale i totalvurderinga.
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Prosjektgruppa var samde om forslag til funksjonsdeling for kirurgi for kreft i

skjoldbruskkjertel, urinblære, spiserøyr, tjukktarm og endetarm, samt gynekologisk kreft.

Følgjande forslag frå prosjektgruppa er særleg viktige for Helse Førde:

Kirurgi for kreft i tjukk- og endetarm vert vidareført i alle fire helseføretak.

Kirurgi for brystkreft vert vidareført i alle fire føretak under føresetnad av at det

vert sett i verk kompenserande tiltak. Mellom anna er det eit krav om to opererande

kirurgar. For Helse Førde må det verte oppretta eit skriftleg samarbeid med
Helse Bergen, som også omfatter hospitering.
Kirurgi for kreft i nyre vert vidareført i alle fire føretaka under føresetnad av at det vert

sett i verk kompenserande tiltak. Plan for hospitering og felles vurdering av pasientane

er krav som vert sett til Helse Førde i samarbeid med Helse Bergen. Ordninga må vere

etablert innan eitt år.

Helse Vest gjer kvart år ein gjennomgang av kreftkirurgien i regionen opp mot
krava som er sett til kreftkirurgisk verksemd i Noreg. Dette gjeld spesielt dei
områda der det vert nytta kompenserande tiltak.

All kirurgi for kreft i magesekk blir flytta til Helse Bergen. Forslaget inneber at
nokre enkeltoperasjonar blir flytta frå Helse Førde til Helse Bergen.

Prosjektgruppa meiner at forslaget om funksjonsfordeling for kreftkirurgi ikkje er
av eit omfang som gir grunnlag for å flytte annan aktivitet nå. Men i regionen er det

ei skeivfordeling av annan planlagd kirurgi enn kreftkirurgi, særleg mot Helse

Bergen frå Helse Førde og Helse Fonna. Det er viktig å styrke den planlagde

kirurgien i dei to mindre føretaka. Aktiviteten er viktig ikkje minst for å oppretthalde
robuste vaktteam ved sjukehusa.

Vedlegg

1. Høyringsbrev frå Helse Vest

2. Rapport frå prosjektgruppa

3. Kreftkirurgi i Norge, Helsedirektoratet
4. Styresak -orientering Helse Vest styret  103/17 10.11.2017
5. Analyse av kreftkirurgien i Helse Vest  2014-2016  Intern rapport
6. Risikovurdering funksjonsfordeling kreftkirurgi i Helse Vest. KPMG oktober  2018
7. Innspill fra Regionalt brukarutval til Risikovurdering fra KPMG. 7. november  2018
8. Uttale frå eksterne fagpersonar til risikovurdering KPMG 31.0ktober  2018
9. Brev frå Regionalt utdanningsutval med vedlegg 20. februar  2019
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Helse  Vest RHF

Postboks 303, Forus

4066  Stavanger

Att. Gjertrud Jacobsen

Dykkar  ref: Vår ref: Sakshandsamar: Dato:

2019/5108 2019/934- Olav Klausen  tlf52732026 09.04.2019

11823/2019

Høring -Rapport om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi

Viser til motteke brev dagsett 13.03.19 der Helse Fonna HF  inviterast  til å gi

høyringsfråsegn til rapporten << Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi»

Styret i Helse Fonna HF behandla i styremøtet 01.04.19 sak 15/19 Høyring. Kreftkirurgi

og annan elektiv kirurgi.

Høyringsfråsegn frå Helse Fonna HF  « Kreftkirurgi  og annan elektiv kirurgi»

Helse Vest fekk i 2016 i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet å legge føringar i

rapporten Kreftkirurgi i Norge lS-2284 frå Helsedirektoratet til grunn for organisering

av kreftkirurgien i Helse Vest. Helsedirektoratet sin rapport gav tilrådingar om kva krav

som må stillast til sjukehus for å sikre robuste fagmiljø innan kvart område for

kreftkirurgi. Helseføretaka fekk oppdraget i styringsdokumentet for 2017.

Helse Vest valde å sjå på organisering av kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi i same

arbeid. Arbeidet blei organisert som eit prosjekt med følgjande mål:

0 Foreslå ny funksjonsfordeling for kreftkirurgi i Helse Vest basert på nasjonale

føringar

. Tiltak for god utnytting av samla kirurgisk kapasitet i regionen

I  prosjektet deltok fagdirektør og ein fagperson frå kvart helseføretak. Frå Helse Fonna

deltok fagdirektør Haldis Økland Lier og klinikkoverlege i kirurgisk klinikk, Haugesund
sjukehus Helge Espelid.  I  Helse Fonna har det i prosjektperioden vore ei laust samansett
arbeidsgruppe av deltakarar i det regionale prosjektet samt leiarar og overlegar frå dei

områda som kan bli råka av ei eventuell ny organisering.

Postadresse: Elektronisk adresse: Besøksadresse: Generell informasjon:

Hclsc Fonna HF post@helse-fonna.no Karmsundsgt.  120 Sentralbord: 0 52 53
Postboks 2170 www.helse-lonnano Org.nr: 983 974 694

5504  Haugesund



J

Fagdirektør  Haldis Lier  presenterte rapporten «Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi»

Det blei informert om bakgrunn for rapporten, mål for arbeidet, fokus for

prosjektarbeidet og prosjektet si tilråding innan kreftkirurgi. Det blei og informert om

prosessen for arbeidet.

Styret diskuterte innhaldet i rapporten og trakk fram mogelege konsekvensar angåande

volum, kompetanse og utdanning. Styret hadde fokus på konstruktiv samhandling med

Helse Bergen og Helse Stavanger.

Styret ser på omfanget av saka som komplekst i forhold til kvalitet, utdanning og
rekruttering og peiker på viktigheten av å sjå totaliteten i dei endringane som er

skissert. Administrerande direktør bekrefta på spørsmål frå styret at det har vore eit

godt samarbeid mellom Helse Fonna og Helse Stavanger for å utdanne gastrokirurgar.

Styret diskuterte dei utfordringane eventuell flytting av pancreaskirurgi frå Helse
Stavanger til Helse Bergen kan gi for utdanning av LIS. Styret ba administrerande

direktør rapportere om det oppstår utfordringar som følge av flytting.

Leiar av brukarutvalet i Helse Fonna ønskjer den beste behandlinga for pasientane.

Brukarutvalet er kjent med rapporten. Brukarutvalet i Helse Fonna er inviterte til å gi
høyringsfråsegn.

Styret gjorde følgjande vedtak:

Vedtak [samrøystes]

1. Styret i Helse Fonna HF støttar tilrådingane frå prosjektgruppa for kreftkirurgi og

annan elektiv kirurgi.
2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utforme høyringssvar til

Helse Vest i tråd med vedtakspunkt 1 og dei føringane som styret ga i møtet

Vennleg helsi g

Å /"
!

minis eran edirektør
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Postadresse: 
Helse Stavanger HF 
Postboks 8100 
4068 Stavanger 

Elektronisk adresse: 
post@sus.no 
www.helse-stavanger.no 

Besøksadresse: 
 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord: 51 51 80 00 
Org.nr: 983 974 678 

Kommunikasjons- og stabsavdelingen  

Det vises til oversendelse den 13. mars 2019 av rapporten «Kreftkirurgi og annen elektiv 
kirurgi» som ble sendt på høring med frist til den 20. mai 2019 med å inngi høringssvar.  
 
Høringen var oppe som egen sak i styremøte den 15. mai 2019 og det ble fattet følgende 
vedtak av styret mot èn stemme (styremedlem Nina Langeland). 
 

1. Styret i Helse Stavanger HF vedtar høringsuttalelsen og anbefaler at magesekk- og 
pankreaskirurgi ikke blir avviklet i Stavanger.  

2. Styret i Helse Stavanger ber styret i Helse Vest RHF vurdere kompenserende tiltak for 
magesekk- og pankreas-kirurgi, slik det er foreslått for nyre- og brystkreftkirurgi Helse 
Fonna og Helse Førde. 

Vedlagt følger Helse Stavanger HF sitt høringssvar i saken. 
  
 
Vennlig hilsen 
 
Inger Cathrine Bryne 
Adm. direktør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur 
 

All elektronisk post sendes til post@sus.no 
 
 
 
Vedlegg: Høringssvar fra Helse Stavanger HF 
 

Helse Vest RHF RHF 

   

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2019/8638 -  89288/2019 Anne Jorun Ørke 16.05.2019

   

Høringssvar til rapport om krefttkirurgi og annen elektiv kirurgi
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Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi –  Høringsuttalelse fra Helse Stavanger HF  
 
 
Sammendrag  
 
Helse Vest sendte 13.03.19 rapporten «Kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi» på høring 
til helseforetakene med høringsfrist 20.05.19. 
 
Bakgrunnen for utredningen var at Helse Vest i 2016 fikk i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet å gjøre en gjennomgang av kreftkirurgien i regionen, basert på 
rapporten fra Helsedirektoratet : Kreftkirurgi i Norge IS-2284 (2015)  Dette oppdraget 
ble tatt inn i styringsdokumentet til helseforetakene i 2017: 
 
Helseføretaka skal delta i arbeidet med gjennomgang av kreftkirurgi i regionen. 
Gjennomgangen vil bli basert på Helsedirektoratet sin rapport Kreftkirurgi i Norge. 
 
Høringsuttalelsen fra Helse Stavanger vektlegger primært de delene av rapporten som 
foretaket er uenig i.  

Helse Stavanger mener at det på grunnlag av dokumentert operasjonsvolum, robuste 
fagmiljøer og kvalitet på behandling er hensiktsmessig å fortsette kreftkirurgi for lever 
og bukspyttkjertel (pankreas) ved Helse Stavanger med de kompenserende tiltak man 
skulle finne nødvendig.   

Helse Stavanger understreker at lever- og pankreaskirurgi bør sees på samlet og at alle 
volum og robusthetskrav tilsier at begge deler fortsatt kan gjøres i Stavanger. 

Det forventede behovet for lever- og pankreaskirurgi i regionen vil øke de neste årene. 
Helse Stavanger har gjennomgående i prosessen vist til at kvaliteten av 
pankreaskirurgien samlet sett er like god i Helse Vest som i de andre tre helseregionene, 
selv om behandlingen gis ved begge universitetssjukehusene.   

Konsekvensene av å flytte pankreaskirurgien til Helse Bergen slik rapporten anbefaler 
er store. Man vil ikke kunne videreutvikle og styrke et robust fag- og forskningsmiljø i 
Helse Stavanger i tråd med nasjonale føringer og Helse Vest sin strategiplan Helse 2035 
som poengterer følgende: 

«Regionsjukehuset vil ha det største tilbodet av regionfunksjonar og nasjonale 
behandlingstenester. Dette er ikkje til hinder for at store akuttsjukehus og 
universitetssjukehus kan ha regionfunksjonar. Det viktigaste er at sjukehusa har ei 
formålstenleg spesialisering og oppgåvedeling, og at dei jobbar i nettverk, som eit team. 
Det skal gi pasientane eit likeverdig tilbod av høg kvalitet på heile Vestlandet. Helse Vest 
skal også utnytte potensialet som ligg i det å ha to universitetssjukehus i regionen».   

Flytting av pankreaskirurgien til Helse Bergen vil få store konsekvenser for behandlings- 
og utdanningskapasiteten innen gastrokirurgi ved Helse Stavanger, og i neste omgang 
hele Helse Vest.  
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Hovedpunkter oppsummert  
 

 Behovet for lever- og pankreaskirurgi vil øke de neste årene: 
 
 forekomsten av pankreaskreft er økende.  
 befolkningen i Rogaland har en relativt sett større økningen i antall eldre, 

som særlig rammes av denne type kreft. 
 en større andel pasienter vil kunne opereres (blant annet på grunn av 

samtidig bruk av kreftmedikamenter og tidligere diagnostikk) i årene 
framover.  

 økende forekomst/påvisning av cystiske pankreassvulster (spesiell svulst 
type som kan være, eller bli, ondartet), der operativ behandling vurderes. 
 

 Kvalitet og fagmiljø 
 
Helse Stavanger har ifølge Kreftkirurgi i Norge og Nasjonalt handlingsprogram 
med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. alle 
forutsetninger for å drive lever og pankreas kirurgi:  
 
 struktur  
 kompetanse, rekruttering, utdanning 
 pasientforløp, diagnostikk og behandling 
 resultater – god kvalitet og pasientsikkerhet (ref. NorGast, nasjonalt 

kvalitetsregister for mage- og tarmkirurgi). 
 pågående forskning og deltakelse i nasjonale nettverk1 

Helse Stavanger har et ungt, kompetent og tverrfaglig miljø med høy klinisk og 
akademisk kompetanse. Det er ambisjoner om å videreutvikle tilbudet til våre 
pasienter gjennom økende bruk av minimal-invasiv og multimodal behandling.  
Klinisk aktivitet er nært knyttet opp mot pågående translasjonell og klinisk 
forskning.  

 
 Konsekvenser dersom pankreaskirurgien avvikles i Helse Stavanger 

 
 tap av et velfungerende tverrfaglig tilbud i regionen innen kreftbehandling 

i magesekk, lever og pankreas.  
 et betydelig større antall pasienter med behov for utredning, behandling 

og oppfølging av lever- og pankreassykdom i Helse Bergen. 
 tap av erfarne spesialister innen mage-tarm kirurgi (gastroenterologisk 

kirurgi) og annen onkologisk kirurgi (magesekk- og hormonproduserende 
kjertel- og svulstkirurgi (gastrointestinale nevroendokrine svulster) i 
regionen. 

 tap av et fullverdig utdanningsløp innen gastroenterologisk kirurgi ved 
Helse Stavanger, og dermed et lengre utdanningsløp og svekket 
rekruttering til den viktigste kirurgiske spesialiteten i regionen, med 

 
1 HST er på grunn av den aktive kirurgiske virksomheten representert i Norsk gastrointestinal cancergruppe (NGICG) HPB, dvs den 
gruppen som utarbeider nasjonale retningslinjer for håndtering av kreftsykdom i lever og pankreas. Det var fagfolk fra HST som 
ledet arbeidet med de første nasjonale retningslinjene for pankreaskreft godkjent av Helsedirektoratet.   
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tanke på volum av pasienter, og dekning av den generelle kirurgiske 
akuttfunksjonen (inkludert traumebehandling) ved sykehusene. 

 tap av samlet klinisk kompetanse i gastrokirurgisk avdeling og 
samarbeidende avdelinger ved sykehuset – og i regionen.  

 svekket forskningsaktivitet/samarbeid i regionen 
 

 Kompenserende tiltak som følge av manglende volum  

Med utgangspunkt i at Helse Stavanger oppfyller alle kvalitetskrav og har et 
robust fagmiljø, mener foretaket at kompenserende tiltak som måtte anses 
nødvendig heller bør vurderes for at Helse Stavanger fortsatt skal kunne ha et 
kirurgisk behandlingstilbud innen magesekk- og pankreas-kirurgi. Dette for å 
unngå de store, negative konsekvensene en avvikling vil medføre.  
Helse Stavanger mener det er grunnlag for å bruke samme kriterier uavhengig av 
krefttype, jf. utredningsrapporten anbefalinger om kompenserende tiltak for 
lungekreftkirurgi i Helse Stavanger, brystkreftkirurgi i Helse Førde og Helse 
Fonna og nyrekreftkirurgi i Helse Førde og Helse Fonna. 
 
Et kompenserende tiltak vil være at pasienter i Helse Fonna får tilbud om 
utredning, behandling og oppfølging av pankreassykdommer og levermetastaser 
ved Helse Stavanger. Dette vil gi et: 
 
 faglig likeverdig og godt tilbud til alle pasientene i regionen 
 volummessig økning i Helse Stavanger uten at pasientvolumet i Helse 

Bergen påvirkes i stor grad 
 en mulighet for å møte det fremtidige regionale behov for 

behandlingskapasitet og utdanning av mage-tarm (gastro-) kirurger som 
skal dekke både kreft- og akuttkirurgien  

              Andre aktuelle kompenserende tiltak kan være 

 samarbeid knyttet til felles kvalitets- og forskningsregistre 
 utveksling av gastrokirurger  
 videreutvikle felles MDT-møter 

 

 

Demografi og epidemiologi av pankreaskreft 

Dersom volumet av pankreas-operasjoner skal brukes som et grunnlag for fremtidig 
funksjonsfordeling, mener Helse Stavanger at det er nødvendig å se både på 
befolkningsveksten og forekomsten av pankreaskreft i befolkningen. Dette aspektet er i 
svært liten grad belyst i høringsrapporten.   
  
Forekomsten av pankreaskreft i Norge er økende (Kreftregisteret: Cancer in Norway 
2017), og det er påvist en stigende kurve for antall pankreasoperasjoner i Norge 
(Søreide K, Olsen F, Nymo LS, et al. A nationwide cohort study of resection rates and short-
term outcomes in open and laparoscopic distal pancreatectomy. HPB (Oxford). 2018).  
 
Man forventer at denne utviklingen fortsetter, også som følge av mer potent 
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medikamentell kreftbehandling (neoadjuvant) som gjør at flere pasienter vil være 
operable. Dette sammenfaller godt med tall fra Sverige som har vist en 25% økning i 
pankreasreseksjoner fra 2010 frem til i dag. Videre må man i vurdering av antall 
fremtidige operasjoner regne med en sterk økning i cystiske pankreaslesjoner (med 
malignitetspotensiale) og nevroendokrine svulster.  Disse svulst typene utredes og 
opereres av samme gruppe gastrokirurger.  

Rogaland 
Det er gjort flere befolkningsframskrivinger som viser en vesentlig økning i tiden 
fremover av befolkningen i Helse Stavanger sitt opptaksområde.  

Befolkningen i Sør-Rogaland, som utgjør Helse Stavanger sitt primære opptaksområde, 
er nå i underkant av 370 000 innbyggere og er estimert å stige til i overkant av 420 000 i 
2030 (SSB).  For hele Rogaland er det offisielt anslag i overkant av 500 000 innbyggere i 
2030 (SSB 2018).  

Befolkingen i Helse Stavanger er i dag relativ ung og således vil den relative økningen i 
antall eldre fremover være stor (jfr. Eldrehelseatlas). Det er i denne aldersgruppen 
forekomsten av pankreaskreft er høyest. Hvis befolkningen i Helse Fonna også får sitt 
behandlingstilbud for pankreaskreft dekket fra Helse Stavanger, vil, uansett regnemåte, 
operasjonsvolumkrav være oppfylt og Helse Stavanger ha et større 
befolkningsgrunnlaget enn for eksempel Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 
Tromsø som dekker hele Helse Nord (470.000 innbyggere). Samtidig ville 
pasientvolumet i Helse Bergen blitt påvirket relativt mindre (www.ssb.no ). Dette vil gitt 
gode muligheter for samlet vekst og ytterligere heving av kvalitet i regionen, og danne et 
godt fundament for samarbeid i regionen, både klinisk og akademisk.  

  

Kravet til kvalitet 

Kvalitet av helsetjenester har ulike dimensjoner mens utredningsrapporten kun har 
brukt operasjonsvolum. I tillegg har man laget såkalt robusthetskrav for fagmiljøene og 
anbefalte minimums befolkningsgrunnlag for de enkelte krefttypene. Rapporten 
Kreftkirurgi i Norge understreker at kvalitet er avhengig av mer enn operasjonsvolum, 
og at det er vanskelig å sette en absolutt nedre grense for antall operasjoner for å sikre 
tilstrekkelig god kvalitet. Helse Stavanger mener det burde vært lagt betydelig mer vekt 
på både struktur (rammer, ressurser kompetanse og tilgjengelig utstyr), prosess 
(pasientforløp, diagnostikk og behandling) og resultat (overlevelse, helsegevinst og 
pasienttilfredshet) i vurderingen av kvalitet, og ikke bare operasjonsvolum.  

Helse Stavanger mener foretaket oppfyller volumkravene både for lever- og 
pankreaskirurgi (jf. tabell 2 med fotnote 8 i høringsrapporten). På tross av dette er Helse 
Stavanger klassifisert som III i samme tabell (dvs. at man har små volum som ikke er i 
tråd med kravene). Helse Stavanger mener pankreaskirurgien burde vært rangert på 
samme måten som leverkirurgi, dvs. som I eventuelt som II (dvs. volum i grenseland).   
 
Argumentet for å ytterligere sentralisere pankreaskreftkirurgien er å følge utviklingen i 
de andre regionale helseforetak og våre naboland. Helse Stavanger har i hele prosessen 
påpekt at denne sammenlikning er haltende da man i de andre regionale 
helseforetakene har gjennomført en sentralisering av all kreftkirurgi i øvre 

http://www.ssb.no/
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gastrointestinal-trakt og at det i våre naboland er sentralisert på en helt annen måte enn 
slik det er lagt opp til i Norge generelt, og i Helse Vest spesielt. Dermed blir 
argumentasjonen om å «følge utviklingen i andre regioner og land» inkonsekvent. Dette 
har vært gjentatt flere ganger i prosjektperioden fra Helse Stavanger, også med 
referanse til nyere publikasjoner. Disse synspunktene reflekteres likevel ikke i 
høringsrapporten.  

Alle kriterier for et robust fagmiljø innen lever- og pankreaskirurgi, slik det er skissert i 
Kreftkirurgi i Norge, er ivaretatt ved Helse Stavanger. Pasientgruppen blir høyt prioritert 
i avdelingen og foretaket har tilstrekkelige ressurser til å gi pasientgruppen god 
utredning, behandling og oppfølging. 

Helse Stavanger har gjennom bevisst satsing gjennom årtier bygget opp den nødvendige 
infrastruktur for å gi et komplett behandlingstilbud for de fleste kreftformer, inkludert 
kreft i magesekk og pankreas og levermetastaser.   

 
Kvalitet, volumkrav og fagmiljø 
Behandlingsresultatene som oppnås ved pankreaskirurgi ved Helse Stavanger er 
tidligere publisert, og helt på høyde med det som er dokumentert for de øvrige sentrene 
i Norge. Dette fremgår av f. eks. de siste årsrapporter fra NorGast (nasjonalt 
kvalitetsregister for mage- og tarmkirurgi).  

I en nylig publisert studie av alle større bukspyttkjerteloperasjoner 
(pankreatoduodenektomier) utført i Norge i perioden 2012-16 er det ingen forskjeller 
mellom de fire helseregionene hva gjelder reseksjonsrate i befolkningen, reoperasjoner 
eller dødelighet etter operasjon (Nymo LS, Søreide K, Kleive D, et al. The effect of 
centralization on short term outcomes of pancreatoduodenectomy in a universal health 
care system. HPB (Oxford), 2018).  

Det skulle således ut fra et kvalitetsperspektiv ikke være nødvendig å sentralisere denne 
kirurgien ytterligere i Helse Vest.  I tillegg har Helse Stavanger sine medarbeidere som 
spesialiserer seg innen lever, pankreas og magesekk-kirurgi hatt både korte og lengre (1 
år+) opphold på store klinikker som driver pankreas- og leverkirurgi i både Norge, 
Tyskland, Sveits, Storbritannia og USA. Fagmiljøet ved Helse Stavanger deltar jevnlig på 
aktuelle kongresser, møter og kurs i fagfeltet. Fagmiljøet er aktivt og dynamisk med 
solide tilknytninger til andre fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.   

I litteraturen er det brukt forskjellige tall for ulike krefttyper og prosedyrer for å belyse 
sammenhengen mellom operasjonsvolum og kvalitet. Ut fra den praksis som gjelder i 
ulike land i Europa, og basert på litteraturen fra blant annet USA og Canada, er det viktig 
å understreke at de anbefalte volumkrav som framsettes i rapporten «Kreftkirurgi i 
Norge» i stor grad er basert på skjønn.  
Volumkravet for levermetastasekirurgi er årlig minst 20 inngrep og for pankreaskirurgi 
årlig minst 10 operasjoner per sykehus og 10 operasjoner per kirurg (volum per kirurg 
er viktigere enn sykehusvolum). Som Helse Stavanger har påpekt flere ganger i 
utredningsarbeidet, har foretaket større volumer enn minimumsvolumene for både 
lever- og pankreaskirurgi.   
Kreftkirurgi i Norge slår også fast at kirurgi ved kreftsykdom er nært knyttet til annen 
kirurgi.  
Pankreaskirurger utfører også andre større inngrep i øvre del av buken, og fjerning av 
deler av bukspyttkjertelen (pankreas-reseksjon – enten det er 
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pankreatikoduodenektomi eller subtotal/distal pankreas-reseksjon) utføres etter 
samme onkologiske prinsipper om det er operasjon for sikker kreft eller en 
usikker/mulig ondartet (malign) lesjon i bukspyttkjertelen. Slik kan både kirurgteam og 
anestesiteam ha de nødvendige rutiner og erfaringer tilgjengelig, selv om antall 
pasienter med endelig kreftdiagnose er lavere.  
 
I en studie fra Sverige (Derogar M, Blomberg J, Sadr-Azodi O. Hospital teaching status and 
volume related to mortality after pancreatic cancer surgery in a national cohort. Br J Surg. 
2015) var dødeligheten etter operasjonen ikke forbundet med operasjonsvolumet i seg 
selv (> 6 inngrep/år), men sykehusstatus var avgjørende. Det var ingen forskjell i 
dødelighet (mortalitet) for universitetssykehus med et visst minsteantall inngrep (> 6 
inngrep/år), noe som nok henger sammen med at døgnkontinuerlig dekning for andre 
servicefunksjoner som endoskopi, intervensjonsradiologi og intensivtjenester er 
viktigere.  
Dette sammenfaller også med den nylige europeiske konsensus-uttalelsen (Vonlanthen 
R, Lodge P, Barkun JS, et al. Toward a consensus on centralization in surgery. Ann Surg. 
2018).  
Volumeffekten følger heller ikke en lineær kurve, det vil si at resultatene blir ikke 
nødvendigvis bedre jo mer kirurgi som gjøres ved hvert senter. Flere studier, bl.a. fra 
Sverige og England, har vist at effekten flater ut og sågar at mortaliteten øker over et 
visst antall inngrep. Det nevnte konsensus-dokumentet vektlegger følgende:  
 
“Centralization should not be based solely on minimal number of procedures, but rather on 
the multidisciplinary treatment of complex diseases including well-trained specialists 
available around the clock.”  

Forskning 
Helse Stavanger driver aktiv forskning innen både lever- og pankreaskreft med 
deltakelse i flere nasjonale studier. Foretaket har egen biobank for bl.a. 
pankreassvulster, svulster i tykk-/endetarm og levermetastaser fra disse, og det drives 
både translasjonell-  og klinisk forskning. Det er samarbeid både nasjonalt og 
internasjonalt. Eksempelvis kan trekkes frem bruk av nasjonale register som belyser 
kvalitet på onkologisk kirurgi, inkludert pankreaskirurgi.  
Helse Stavanger er på grunn av den aktive kirurgiske virksomheten representert i Norsk 
gastrointestinal cancergruppe (NGICG) HPB, dvs. den gruppen som utarbeider nasjonale 
retningslinjer for håndtering av kreftsykdom i lever og pankreas. Det var fagfolk fra 
Helse Stavanger som ledet arbeidet med de første nasjonale retningslinjene for 
diagnostikk og behandling av pankreaskreft, på oppdrag av Helsedirektoratet, gjennom 
arbeidet i NGICG-HPB.   

Infrastruktur 
Foretaket har seksjonert kreftkirurgi i mage-tarm traktus, har komplett radiologi med 
dedikerte gastro-radiologer (inkl. bildediagnostikk som omfatter avansert ultralyd, CT, 
MR , PET/CT og nukleæmedisinske undersøkelser) og intervensjonsradiologisk 
døgnvakt, dedikerte kreftleger (gastro-onkologer), dedikerte anestesileger, 
intensivavdeling, dedikerte patologer med frysesnitt-diagnostikk og molekylærpatologi, 
samt medisinske mage-tarm spesialister (gastroenterologer) med avansert endoskopi, 
inkl. ERCP/EUS i vakt 24/7.  
Det foreligger et formelt samarbeid og faste ukentlige tverrfaglige møter mellom 



7 

kirurger, kreftleger (onkologer), røntgenleger (radiolog) og patologer. 
Forløpskoordinatorer er vel etablert for alle pasientgrupper med solide kreftsvulster. 

 

Konsekvenser av å avvikle pankreaskirurgi i Stavanger  

Tilbud til befolkningen 
Helse Stavanger understreker  at lever- og pankreaskirurgi må sees på samlet og at alle 
volum og robusthetskrav tilsier at begge deler fortsatt kan og bør gjøres i Stavanger.  

Når det gjelder både lever- og pankreaskreft så omfatter pasientforløpene langt flere 
pasienter enn de som til slutt opereres. Rundt 20% av alle med pankreaskreft kan 
opereres, men alle må utredes, vurderes, behandles og følges opp. Tallet er omtrent det 
samme for levermetastaser; dvs. at for hver pasient som opereres vil ytterligere fire 
pasienter utredes og følges opp over tid. Pasienter med mistanke om kreft som utredes 
og behandles på samme måten må også telle med, selv om diagnosen i ettertid viser seg 
å bli en annen. Videre er forekomsten av cystiske lesjoner (spesielle svulster med 
potensiale for kreftutvikling) i pankreas sterkt økende. Disse pasientene må evalueres 
tverrfaglig av kompetente spesialister, og i mange tilfeller følges opp over mange år, noe 
som er ressurskrevende.  

I tillegg skal alle andre pasienter med kreftmistanke inn i pakkeforløp. Helse Stavanger 
har et strømlinjeformet utredningsforløp for de aktuelle pasientene med 
forløpskoordinatorer, prioritert diagnostikk (CT/MR/PET/EUS/patologi), ukentlige 
MDT-møter, prioritet på gastrokirurgisk og onkologisk poliklinikk, korte ventetider for 
operasjon og står i så henseende ikke tilbake for andre sentre.  
 
Ved ytterligere sentralisering, må disse pasientene i framtiden utredes i Helse Bergen. 
Dette vil bety en stor merbelastning for en allerede presset avdeling der. Dette vil også 
innebære mye ekstra pasientlogistikk, inkludert betydelig pasient/pårørende-trafikk 
mellom Stavanger og Bergen for pasienter som i dag allerede har et godt tilbud ved 
Helse Stavanger. Vi har i Helse Stavanger rundt 15-20 pasienter til vurdering på de 
ukentlige gastro-onkologimøtene(«MDT-møtene»), og et stort antall polikliniske 
konsultasjoner som ivaretas av spesialister innen lever- og pankreaskirurgi. 

Utdanning og rekruttering 

En ytterligere sentralisering av øvre gastrokirurgi til Helse Bergen vil, utfra de tallene og 
vurderingene som er gjort, halvere utdanningskapasiteten og vanskeliggjøre utdanning 
av nok gastrokirurger i hele regionen. Utdanningsaspektene er belyst i notatet fra 
Regionalt Utdanningssenter (REGut). 

Helse Stavanger ser med bekymring på at dette ikke er tillagt vekt i prosjektrapportens 
anbefalinger når det er dokumentert at alle krav til kvalitet er oppfylt i Stavanger.  

Gastrokirurgisk avdeling ved Helse Stavanger tilbyr utdanning i gastroenterologisk 
kirurgi og har den største akademisk kompetanse og forskningsaktivitet innen dette 
faget i Helse Vest. Helse Stavanger utdanner en vesentlig andel av landets 
gastrokirurger. Muligheten for å gjennomføre hele utdanningsløpet i gastrokirurgi ved 
Helse Stavanger er viktig for rekruttering av spesialister til avdelingen i Stavanger. De 
fleste av spesialistene i avdelingen har fullført sin spesialistutdanning her. Videre har nå 
den sjette utdanningskandidaten i rekken fra Helse Fonna fått sin spesialisering i 
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gastroenterologisk kirurgi ved Helse Stavanger. Dette har sikret en trygg rekruttering 
også til Helse Fonna, samtidig som det har vært en positiv faktor for kontakten mellom 
Helse Stavanger og Helse Fonna.  

Dersom anbefalingen i prosjektrapporten blir fulgt, vil det medføre at alle leger i 
spesialisering innen gastroenterologisk kirurgi i Helse Vest må tilbringe 6-12 måneder 
ved Helse Bergen for å oppnå spesifikke forskriftsfestede læringsmål. Dette vil være en 
betydelig utfordring både for de involverte legene i spesialisering, for de 
helseforetakene som må sende dem fra seg, og ikke minst for Helse Bergen som skal 
klare denne økningen av egen aktivitet innenfor gitte økonomiske- og driftsmessige 
rammer.  

Dette kan i ytterste konsekvens sette hele den regionale utdanningen av gastrokirurger 
tilbake (se også vedlegg til notat fra REGUT).  

Sannsynligvis vil utdanningstakten for nye gastroenterologiske kirurger med en ny 
funksjonsfordeling bli mindre, og ikke kunne øke, slik man har lagt til grunn i 
framskrivingen av behovet for spesialister.  

Beholdes Helse Stavanger som fullverdig utdanningsinstitusjon innen 
gastroenterologisk kirurgi vil det gi dobbel kapasitet i regionen fremover, og man 
viderefører på den måten en ordning som både Helse Stavanger og Helse Fonna har hatt 
stor glede og nytte av fram til nå. 

Hvis pankreaskirurgien skulle bli lagt ned ved Helse Stavanger, er det sannsynlig at 
lever/pankreas-kirurgene her vil vurdere å flytte til alternative 
arbeidsplasser/avdelinger for framtiden. Det kan få følger også for leverkirurgien. Det 
tar mange år å utdanne en klinisk erfaren lever/pankreas-kirurg, som da gjerne har fått 
bred gastrokirurgisk erfaring, og i tillegg akademisk kompetanse.   
Selv om det gjøres svært lite akutt pankreaskirurgi, så har pankreaskirurgene operativ 
erfaring og kunnskap som kan være avgjørende innenfor traumekirurgi, men også ved 
annen elektiv eller akutt kirurgi. Derfor blir disse gastrokirurgene tilkalt ved behov også 
utenom vakt.  

Nedleggelse av pankreaskirurgi vil også få negative følger for andre avdelinger, først og 
fremst medisinsk gastroenterologi, radiologi, patologi og onkologi som vil miste 
møysommelig opparbeidet spisskompetanse. Det samlede fagmiljøet vil over tid ikke 
kunne opprettholde den samme faglige kompetanse, gjensidig stimulerende 
samarbeidet, det tverrfaglige forskningsengasjementet når man samtidig ikke skal ha et 
operativt behandlingstilbud til den aktuelle pasientgruppen. 

Igjen, volumet av pasienter med behov for denne kompetansen er svært mye større enn 
antallet som blir operert. Det er også i denne sammenheng uttrykt bekymring omkring 
Helse Bergen sin evne til å håndtere den betydelige økte arbeidsbyrden som vil 
tilkomme innenfor de gitte økonomiske og personellmessige rammer.  
Situasjonen er vel allerede i dag slik at kapasiteten der er svært godt utnyttet både når 
det gjelder operasjonsstuer og øvrig infrastruktur, samtidig som man strever med å 
holde målene for pakkeforløpene. Helse Vest vil komme i en svært sårbar situasjon hvis 
halvparten av regionens lever/pankreas-kirurger flytter ut av regionen.  
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Kompenserende tiltak 

Utredningsrapporten slår fast at 
 
 «funksjonsfordeling også skal vurderast i lys av konsekvensane for det samle kirurgiske 
tilbodet i regionen… For dei mindre helseføretaka kan det være behov for å ha spesifikke 
funksjonar for å sikre rekruttering og behalde LIS-legar og legespesialistar. Dette vil bidra 
til å oppretthalde kirurgisk akuttberedskap. Det kan i nokre tilfelle være aktuelt med 
kompenserande tiltak for å vidareføre det kreftkirurgiske tilbodet i eit helseføretak».» 
(s.14)  
 
Når det gjelder kompenserende tiltak, mener Helse Stavanger det er grunnlag for å 
bruke samme kriterier uavhengig av krefttype, jf. utredningsrapporten anbefalinger om 
kompenserende tiltak for lungekreftkirurgi i Helse Stavanger, brystkreftkirurgi i Helse 
Førde og Helse Fonna og nyrekreftkirurgi i Helse Førde og Helse Fonna. 
 
Med utgangspunkt i at Helse Stavanger oppfyller alle kvalitetskrav og har et robust 
fagmiljø, mener foretaket det er nødvendig å vurdere kompenserende tiltak for at Helse 
Stavanger skal kunne fortsette pankreas-kirurgi for å unngå de store, negative 
konsekvensene ved en avvikling.  
 
Et enkelt kompensere tiltak knyttet til volum er at pasienter i Helse Fonna får tilbud om 
utredning, behandling og oppfølging av pankreassykdommer og levermetastaser ved 
Helse Stavanger. Reisetiden fra Haugesund til Stavanger er nå rundt 2 timer (etter 
Rogfast 80 min), mens reisetiden Haugesund-Bergen er rundt 3 timer. Dette vil gi et 
faglig likeverdig og godt tilbud til alle pasientene i regionen, og en volummessig økning i 
Helse Stavanger uten at pasientvolumet i Helse Bergen påvirkes i vesentlig grad. 
 
Dette vil også gi en mulighet for å møte det fremtidige regionale behov for 
behandlingskapasitet og utdanning av mage-tarm (gastro-) kirurger som skal dekke 
både kreft- og akuttkirurgien, men også gastroenterologisk kirurgi på en rekke 
godartede lidelser av betydning for folkehelsa (for eksempel gallekirurgi).  
 

Andre merknader til rapporten 

Når det gjelder kirurgi for kreft i spiserør (øsofagus) og overgangen til magesekk er 
denne allerede sentralisert til Helse Bergen. Helse Stavanger har kun påpekt at det 
verken diagnostisk eller kirurgisk er problematisk å kunne tilby pasienter med kreft i 
magesekken (da er kreft i overgangen spiserør-magesekk unntatt) en helt adekvat 
behandling, i tråd med nasjonale retningslinjer.  Helse Stavanger har allerede gjennom 
flere år hatt en omforent fordeling med Helse Bergen av denne pasientgruppen.  

Helse Stavanger ønsker å understreke støtten til et økt samarbeid mellom Helse 
Stavanger og Helse Fonna som et kompenserende tiltak for videre bryst- og 
nyrekreftkirurgi i Helse Fonna. Det er svært viktig å få etablert et gjensidig og 
forpliktende samarbeid for å sikre det totale kirurgiske tilbudet i regionen. 

Når det gjelder annen elektiv kirurgi har Helse Stavanger ingen spesifikke kommentarer. 
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Oppsummering/konklusjon 
Etter vår vurdering vil den foreslåtte funksjonsfordelingen av pankreaskirurgien 
medføre en stor sannsynlighet for at både lever- og pankreaskirurgien må sentraliseres 
til Helse Bergen. Dette vil ikke bedre kvalitet på diagnostikk og behandling for noen av 
disse krefttypene, men vil sannsynligvis medføre utfordringer med tanke på å 
fremskaffe nok spesialister innen gastroenterologisk kirurgi, og dermed akuttkirurgi, for 
de fremtidige behov i Helse Vest. Alle framskrivinger av behovet for pankreas- og 
leverkirurgi tilsier at denne vil øke betydelig i løpet av de neste 5-10 år. En ytterligere 
sentralisering av pankreaskirurgien vil dermed kunne føre til at fremtidens samlede 
kreftkirurgi svekkes, både med tanke på kompetanse, kvalitet og kapasitet. 

Helse Vest er i en gunstig situasjon med gode fagmiljøer ved begge 
universitetssykehusene i de to store byregionene. Geografiske og demografiske forhold 
og sykehusstruktur i Helse Vest er ikke sammenlignbare med de andre helseregionene, 
og det er dermed ikke et argument for nedleggelse av pankreaskirurgi ved Helse 
Stavanger at det er ett senter for dette i de andre regionene. Det bør være den 
dokumenterte kvaliteten i tilbudet til befolkningen som avgjør.  

Helse Stavanger mener derfor det er nødvendig å vurdere kompenserende tiltak for at 
foretaket skal kunne fortsette pankreas-kirurgi for å unngå de store, negative 
konsekvensene ved en avvikling. 
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Høringsuttalelse fra Regionalt Brukerutvalg (RBU) til 
«Rapport om kreftkirurgi og annan elektiv kirurgi» 
 

Regionalt brukerutvalg ser at prosjektet har gjort en svært grundig jobb mht. å 
fremskaffe grunnlagsdata for vurderingen av hvilke konsekvenser Helsedirektoratets 
rapport «Kreftkirurgi i Norge» skal få for den fremtidige kreftkirurgien i Helse Vest. 
Både risikoanalysen og uttalelsen fra eksterne fagpersoner er viktige dokumenter 
som må tillegges vekt når det skal tas en avgjørelse. 

RBU er holdt løpende orientert om prosjektet gjennom brukerrepresentanten, og vi 
har gitt skriftlig innspill til risikoanalysen. I RBU-møtet 12. mars 2018 uttalte RBU 
følgende: «Krava i kreftkirurgi-rapporten må leggjast til grunn i vurderinga av kor dei 
ulike kreftoperasjonene skal utførast. Dersom et helseføretak framleis skal driva med 
kreftoperasjonar der krava i kreftkirurgirapporten ikkje er oppfylt, må de 
kompenserande tiltaka vere så gode at ein er sikker på at kvalitet sikrast».  
Denne høringsuttalelsen er utarbeidet med utgangspunkt i dette. 
 
Rent prinsipielt støtter altså RBU sentralisering av kreftkirurgien til helseforetak som 
oppfyller minimumskravene skissert i Helsedirektoratets rapport. Kravene fra 
Helsedirektoratet er det beste skjønnet vi har, og vi må ha gode argument for å 
avvike fra disse. Oppgavefordelingen i regionen må ikke være sårbar slik at tilbudet 
blir svekket ved ferie/sykdom og lignende. For kreftpasientene er kvalitet det aller 
viktigste – mye viktigere enn nærhet. Med kvalitet mener vi først og fremst høy 
overlevelse. Men forhold knyttet til minst mulig risiko for komplikasjoner og 
seneffekter er også viktige – i tillegg til at fristene i pakkeforløpene må følges. 
 
 
RBU har følgende kommentarer til forslaget til fremtidig 
funksjonsfordeling beskrevet i rapportens kap. 4: 
 
Kap. 4.2 Forslag som det er enighet om. 
 
RBU støtter at kirurgi for kreft i skjoldbruskkjertel, urinblære og spiserør 
regionaliseres til Helse Bergen. 
Vi støtter også at kirurgi for kreft i tykktarm og endetarm fortsetter i alle 4 
helseforetak. 
 
 
Kap. 4.3  Forslag til funksjonsfordeling det er enighet om - med behov for 
kompenserende tiltak 
 
Lungekreftkirurgi: 
RBU er i tvil om det er mulig å etablere så gode og omfattende kompenserende tiltak 
for videreføring av lungekreftkirurgi i Helse Stavanger, at kvalitet sikres.  
Iht. Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft for 2017 ble det utført 18 
lungekreftoperasjoner i Helse Stavanger i 2017. Ingen av disse ble utført med 
thoracoskopisk operasjonsteknikk, mens målet i Norge er minst 40%. Bare 
halvparten av de rapporterte tilfellene ble operert innen 14 dager etter 



operasjonsbeslutning slik pakkeforløpet krever. Minimumskravet mht. volum for 
lungekreftoperasjoner er minst 40 pr. avdeling pr. år. Kirurgene kommer fra Helse 
Bergen, så de oppfyller nok volumkravet, men det gjør ikke resten av 
operasjonsteamet. Vi stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at et helseforetak som 
ikke har thoraxkirurger, skal utføre thoraxkirurgi. Iht. rapporten må kirurgene som 
reiser til Stavanger for å operere, i fremtiden få dette inn i sine arbeidsplaner, mens 
de til nå har utført operasjonene på frivillig basis i sin egen fritid. Det vil altså si at 
kirurgkapasiteten for lungekreftoperasjoner i Helse Bergen vil bli redusert hvis de ikke 
ansetter flere. Konsekvensen av dette må vurderes nærmere. 
Forøvrig viser vi til risikoanalysen samt uttalelsen fra de eksterne fagpersonene som 
ikke anbefaler videreføring av lungekreftkirurgi i Helse Stavanger. 
 
Hvis det likevel vedtas å videreføre lungekreftkirurgien her, så må det ved den nye 
vurderingen etter 1 år, gjøres en ny risikoanalyse med de etablerte kompenserende 
tiltakene på plass. 
 
 
Brystkreftkirurgi: 
RBU støtter videreføring av brystkreftkirurgi i Helse Førde og Helse Fonna i tillegg til i 
Helse Bergen og Helse Stavanger. I Helsedirektoratets kreftkirurgirapport er det 
generelle kravet til kreftkirurgi minst 20 operasjoner pr. sykehus pr. år, mens det 
spesifikke volumkravet for brystkreftkirurgi er 100. Selv om Helse Førde og Helse 
Fonna ikke tilfredsstiller det spesifikke volumkravet, så utføres det så mange 
operasjoner hvert år i disse helseforetakene at vi mener at kvalitet kan sikres med 
gode kompenserende tiltak. 
 
 
Nyrekreftkirurgi: 
RBU er i tvil mht. videreføring av nyrekreftkirurgi i Helse Førde og Helse Fonna selv 
om det etableres kompenserende tiltak. Begge helseforetakene mener de 
tilfredsstiller volumkravet på 20 operasjoner år, og dersom det viser seg å stemme så 
kan videreføring inntil videre støttes. Men ved gjennomgangen etter 1 år må det 
gjøres en grundig vurdering også mht. til både kompetanse og utstyr. Nyrekreftkirurgi 
blir mer og mer avansert, og robotkirurgi blir mer og mer vanlig. Hvis nyrekreftkirurgi 
skal fortsette i disse helseforetakene så må de kunne utføre operasjonene på de 
beste og mest skånsomme måtene. 
 
 
Kirurgi for gynekologisk kreft: 
Den regionaliserte ordningen for gynekologisk kreft støttes. 
 
 
 
Kap. 4.4  Behov for å vurdere nasjonal tjeneste 
 
Leverkreftkirurgi: 
Videreføring av kirurgi på levermetastaser i Helse Bergen og Helse Stavanger 
støttes. 
RBU støtter også at en nasjonal tjeneste for primær leverkreft og gallegangskreft 
vurderes, og vi håper det tas initiativ til det. 



 
 
Kap. 4.5  Forslag til funksjonsfordeling som det ikke er enighet om 
 
Kirurgi for kreft i magesekk: 
RBU støtter forslaget om å sentralisere magekreftkirurgien til Helse Bergen selv om 
det kan få konsekvenser for LIS-utdanningen i Helse Stavanger i gastroentorologisk 
kirurgi iht uttalelsen fra REGUT. Her er det uansett hensynet til pasientene som må 
veie tyngst. 
Det totale volumet i Helse Vest er for lavt til at denne kirurgien skal utføres 2 steder. 
Dette støttes også av både risikoanalysen og den eksterne faggruppen. 
 
 
Kreft i bukspyttkjertel: 
Også her støtter RBU forslaget om å sentralisere denne kirurgien til Helse Bergen. 
Det totale volumet i Helse Vest er for lavt til at denne kirurgien skal utføres 2 steder. I 
Helsedirektoratets kreftkirurgirapport er det generelle kravet til kreftkirurgi minst 20 
operasjoner pr. sykehus pr. år. Når de da stiller krav om bare minst 10 operasjoner 
pr. år for bukspyttkjertelkreft, så må det ansees som et absolutt minimum, og det er 
nok i kravsettingen tatt hensyn til at det også utføres inngrep på andre tilstander i 
dette organet. 
Vårt synspunkt støttes også av både risikoanalysen og den eksterne faggruppen. 
 
 
 
Kap. 4.6 Oppsummering av forslag til funksjonsfordeling 
 
 
RBU støtter forslaget om en årlig gjennomgang av kreftkirurgien i Helse Vest og en 
mer omfattende gjennomgang hvert 4. år.  
Vurderingen av lungekreftkirurgien i Helse Stavanger (hvis den ikke sentraliseres) og 
nyrekreftkirurgien i Helse Førde og Helse Fonna etter 1 år bør gjøres grundig. 
RBU regner med å bli aktivt involvert i disse gjennomgangene. 
 
 
 
 
Kommentarer til prosjektrapportens kap. 5 om annen elektiv kirurgi. 
 
RBU har ingen kommentarer til denne delen av prosjektrapporten. 
 
 
 
For RBU 
 
 
 
Jan Oddvar Gjerde   Henrik Aasved 
Leder RBU    Nestleder RBU
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Høringssvar til rapporten Kreftkirurgi og annen 
elektiv kirurgi i Helse Vest 

Brukerutvalget til Helse Fonna HF ønsker med dette å gi sitt høringssvar til 
prosjektgruppens endelige rapport. 

I det alt vesentlige støtter brukerutvalget prosjektrapportens innstilling, men ønsker i 
tillegg å gi noen presiseringer om det vi mener er viktig å legge særlig vekt på. 

Brukerutvalget vil være tydelige på at rapporten Kreftkirurgi i Norge fra 2015 bør, 
inntil ny forskning sier noe annet, være førende for hvordan kreftkirurgi skal fordeles 
innenfor helseforetakene i Helse Vest. Pasientene anser det som særdeles viktig at 
kreftbehandlingen redder liv og gir minst mulige skader og alvorlige ettervirkninger. 
Derfor mener vi at det er kvaliteten av behandlingen som betyr mest, og ikke 
nærheten til tjenestene.  

Vi ønsker at kirurgene som skal foreta kreftkirurgien opererer et noenlunde så stort 
volum som kreftstrategien anbefaler. Kreft-strategien selv er usikker på om volum 
skal oppfattes som noe absolutt, fordi det er flere faktorer som spiller inn på 
kvaliteten av behandlingen som gis, og at det er vanskelig å finne tydelige 
indikasjoner på at pasientbehandlingen er mer optimal ved et stort sykehus enn ved 
et mindre. Dessuten diskuteres det om andre operasjoner enn kreftoperasjoner bør 
telles med i volumet til den enkelte operatøren. Det er et paradoks at kreftkirurger på 
et større sykehus, hvor det mange spesialister innen hvert fagområde, kanskje 
foretar færre kreftoperasjoner enn på et mindre sykehus, hvor det er kanskje bare er 
en eller to spesialister innenfor samme type kreftkirurgi. 

Det er på denne bakgrunn brukerutvalget ved Helse Fonna vil støtte forslaget til 
prosjektgruppen om å videreføre kreftkirurgi på bryst og nyre.  

Muligheter for å opprette et brystdiagnostisk senter ved Helse Fonna og 
kompenserende tiltak for å sikre klare formelle avtaler om samarbeid med andre 
helseforetak i regionen mener vi kan gi pasientene trygghet for at kvaliteten av 
kreftbehandlingen ved Helse Fonna vil være like god som ved andre helseforetak i 
Helse Vest. 

Ved kirurgiske inngrep innenfor nyrekreft, vil kompenserende tiltak, slik de er nevnt i 
rapporten, også være viktige for å gi pasientene sikkerhet for en best mulig 
behandling. En tenker da på at Helse Fonna må skaffe flere kreftkirurger innenfor 
nyrefaget som kan utføre kreftkirurgi på nyre etter nyeste og mest skånsomme 
metode. Samarbeidsavtaler med andre helseforetak i regionen bør formaliseres og 
gjennomgås årlig for å sikre at man driver kreftkirurgi på et forsvarlig nivå. 

Samtidig bør man vurdere hvordan det er mulig å påvirke pasientstrømmene i 
helseforetakets opptaksområde for å opprettholde og øke annen elektiv kirurgisk 
virksomhet, som er viktig for å sikre akuttfunksjonene ved de mindre foretakene. 
Allsidig kirurgisk aktivitet innenfor foretak av størrelse som Helse Fonna, vil dessuten 
ha betydning for opplæring av LIS-leger og rekruttering av fagpersonell i fremtiden, 
noe som også trygger pasientbehandlingen lokalt og i regionen.  



Metoder, medikamenter og utstyr innen kreftbehandling er i rask utvikling. Det antas 
derfor å være rimelig å vurdere funksjonsfordelingen av kreftkirurgien i Helse Vest – 
for eksempel hvert 4. år. 

 

Haugesund, 12. mai 2019 
 
Brukerutvalget Helse Fonna 
Grete Müller 
leder 

    

 

 

 

 

  



BRUKERUTVALGET HELSE STAVANGER 

Høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Helse Stavanger til «Rapport om kreftkirurgi 

og annan elektiv kirurgi» 

Brukerutvalget ser at prosjektet har gjort en svært grundig jobb med hensyn til å fremskaffe 

grunnlagsdata for vurderingen av hvilke konsekvenser Helsedirektoratets rapport «Kreftkirurgi i 

Norge» (rapport IS-2284) skal få for den fremtidige kreftkirurgien i Helse Vest. Det har vært et kraftig 

påtrykk fra våre helsemyndigheter de siste årene for å sentralisere kreftkirurgien i Norge, for å sikre 

kvaliteten på behandlingen som gis på sykehusene. Dette for å oppnå størst mulig overlevelse og 

færrest mulig bivirkninger for pasientene. 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 innen hvert fagfelt. 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. 

Kravene i kreftkirurgi-rapporten må legges til grunn i vurderingene av hvor de ulike kreftoperasjonene 

skal utføres. Dersom et helseforetak fremdeles skal drive med kreftoperasjoner der kravene i 

kreftkirurgirapporten ikke er oppfylt, må de kompenserende tiltakene være så gode at kvaliteten 

sikres. Brukerutvalget anser oppfyllelse av kvalitetsmessige krav overordnet andre hensyn. 

 

Det er gjort en ekstern risikovurdering av rapportens forslag til funksjonsfordeling av kreftkirurgi i 

Helse Vest. Både risikoanalysen fra KPMG og vurderingen av risikoanalysen fra tre eksterne 

fagpersoner og fra regionalt brukerutvalg samt diverse uttalelser om spesialistutdanningen av leger er 

viktige dokumenter, som brukerutvalget tillegger vekt.  

 

Brukerutvalget har følgende kommentarer til forslaget til fremtidig funksjonsfordeling 

beskrevet i rapportens kap. 4: 
Kap. 4.2 Forslag som det er enighet om. 

Brukerutvalget støtter prosjektgruppens forslag slik det er fremstilt i rapporten.  

  

Kap. 4.3 Forslag til funksjonsfordeling det er enighet om med behov for kompenserende tiltak 

Brukerutvalget støtter prosjektgruppens forslag slik det fremstilles i rapporten. For Helse Stavanger er 

det lungekreftkirurgi som har behov for kompenserende tiltak. Vi understreker viktigheten av 

evaluering av de kompenserende tiltakene etter ett år samt ny risikovurdering med etablerte 

kompenserende tiltak på plass.  

 

Kap. 4.4 Behov for å vurdere nasjonal tjeneste 

Brukerutvalget støtter forslaget om at visse krefttyper med meget lavt volum må vurderes som en 

nasjonal tjeneste.  

  

 Kap. 4.5 Forslag til funksjonsfordeling som det ikke er enighet om 

Kirurgi for kreft i magesekk og pankreas: 

Brukerutvalget ber styret i Helse Vest vurdere kompenserende tiltak for magesekk- og 

pankreaskirurgi. Vi understreker viktigheten av evaluering av de kompenserende tiltakene etter et år 

samt ny risikovurdering med etablerte kompenserende tiltak på plass. 

 

Stavanger 8. mai 2019 

 

Brukerutvalget Helse Stavanger                                               

 

Hege Skjelbred-Knudsen (leder) 
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