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Kasuistikk lymfekreft 
•  68 år, mann 
•  1. september: kul på halsen 15 mm x 15 mm 

•  Glatt overflate, adherent til underlag 

•  3. september -  ultralyd  
•  11.9: CT Molde – mage/bryst: pent.  
•  22.9: ultralydveiledet biopsi i Kr.sund 
•  24.9 Biopsisvar St. Olav 

•   storcellet B-cellelymfom (St. Olav).  

•  8.10: innlagt St. Olav  



Mammacancer 
•  Ca 65 år gammel 
•  Fastlege:Kul 1 cm, glatt overflate 
•  Dag 7:Mammografi og ultralyd Molde sjukehus 
•  Dag 15: Behandling startet - hormonbehandling 

og stråling 
•  Tre mammacancerpasienter siste året – alle 

igangsatt behandling innen 12-25 dager etter 
diagnostetidspunktet.  



Pasienttilfredshet 
•  Pasientene meget mer fornøyd i dag enn for 5-15 

år siden. 
•  «sømløst forløp» - fleste leger utdannet v/St.Olav 
•  «føler meg tatt vare på» 
•  «System for å ta vare på familien?» 
•  «Ferdigbehandlet – men ikke ferdig med 

kreftsykdommen»  
•  «Opptrening mht til kondisjon og styrketrening 

tok meg raskere tilbake til livet» 
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Fastlegens oppgave 
•  Siling: Om lag 5% av pasientene har 

“faresignal” 
•  Fastlegen vesentlig involvert i 3 av 4 

diagnosetilfeller 
•  5-10 nye krefttilfeller/år pr. lege av 3-5000 

konsultasjoner 
•  Stadig flere kontrolloppgaver overføres til 

primærhelsetjenesten 
•  Koordinere: Pasient/lege må ofte forholde 

seg til 2-3 forvaltningsnivå  
•  Fastlegen skal ha gjort nødvendige 

undersøkelser 



Pakkeforløp – er mål realistiske?  
•  Tilbakemeldinger fra leger ved kreftklinikkene 

•  For lite personalressurser 
•  Logistikken er for dårlig 

•  Sender papir/fax mellom sykehusene  
•  Statssekretæren:«gode datasystemer har vi ikke» 

•  Har begrenset tilgang på journal  mellom sykehusene 



Smådriftsfordeler 
•  Et lite lokalsykehus: man får normalt tak i 

aktuelle legen innenfor rimelig tid. St. Olav: nei 
•  Smådriftsfordeler:  

•  Klinikeren stikker bortom radiologen som ordner raskt 
en ultralveiledet biopsi.  

•  Brukerorientert? Ja! 
•  Kontaktsykepleier 

•  God informasjon til pasient og på tvers av 
sykehusene 



Pasienter som ønsker å dø hjemme 
•  10500 kreftdødsfall i Norge 

•  54 % dør i sykehus 
•  33 % dør på sykehjem 
•  13 % dør hjemme 

•  Palliativt team 
•  Kommunikasjon med hjemmesykepleien – god 
•  Fastlegen? 
•  Skriftlig plan er viktig 



Pasienter som ønsker å dø hjemme 
•  Mange flere ønsker å dø hjemme 
•  Hjemmedød forutsetter 

•  Trygge pårørende 
•  Palliativ kompetanse 
•  Godt medisinsk nettverk bygd opp rundt fastlege og 

hjemmesykepleie 
•  Hjemmesykepleie og fastlege må være tilgjengelig på 

døgnbasis 
•  Det nedfelles i en skriftlig plan 



Spørsmål? 


