
-  Helsepolitisk seminar 
-  Legeforeningens regionutvalg Midt-Norge 
-  Med bl.a.  

-  Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
-  Fagdirektør Stein Kaasa 
-  President legeforeningen Hege Gjessing 
-  Direktør Helse Midt Daniel Haga eller Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen 
-  Kreftleger, fastleger, lungelege, patolog, radiolog, etatssjef kommune 

-  Tema: Samhandling om pakkeforløp for nyoppdagete kreftpasienter 
-  Inkludert start og avslutning i primærhelsetjenesten 

-  Hvordan vil «fritt behandlingsvalg» påvirke? 
-  Hovedbolker: 

-  1) Hvordan passer politiske og faglige strategier sammen 
-  2) Samhandling om pakkeforløp til nyoppdagete kreftpasienter 

-  Her inne: 
-  Hvordan klarer «støttefagene» å påvirke pakkeforløp slik at de opplever god logistikk og 

mulighet for påvirkning? (10 min) 
-  3) Hvordan passer politiske og faglige strategier sammen i praksis 
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Ikke nytt for oss 

•  Standardiserte pasientforløp 
– Ved St Olavs Hospital 
– Har gitt erfaringer 



Men først 

•  Realitetsorientering! 



Bildediagnostikk 

•  Helt sentralt  
–  I alle pakkeforløp! 
–  I det meste av all sykehusmedisin! 
– Øker og øker! 



Bildediagnostikk 

•  Helt sentralt  
– Økende kompleksitet 
– Økende sub-spesialisering 

•  Eksempel traumemottak 
•  Eksempel MR Prostata 

–  Fra sist til først….. 

– Øker og øker! 



Bildediagnostikk 

– Også invasive og terapeutiske 
prosedyrer 

– Øker og øker! 



Bildediagnostikk 

•  Knapphetsfaktor i moderne medisin 



Bildediagnostikk 

•  Ikke bare å ta et bilde……… 

•  Mer arbeid enn som så…… 
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–  Indikasjon? 
–  Modalitet (CT, MR, etc) 
–  Protokoll (metode) 
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Bildediagnostikk 

 1)  Henvisning vurderes (av lege) 
–  Indikasjon? 
–  Modalitet (CT, MR, etc) 
–  Protokoll (metode) 

2) Pasient tildeles time og innkalles 
3) Undersøkelse gjennomføres (radiograf) 

 



4)  Undersøkelse beskrives (av lege) 



Bildediagnostikk 

6)  Resultatet kommuniseres 
-  Elektronisk 
-  «Demonstrasjon» 
-  Multidisiplinært møte 



Men tilbake til utgangspunktet 
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- Påvirke pakkeforløpene? 
- Ja, radiologer i 
arbeidsgruppene 

 
- Systematisering kan gi bedre 

ressursutnyttelse 

  



God logistikk? 
 
Utfordrende! 
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UTFORDRINGER 
1) Bildediagnostikk = underkapasitet = ventelister 
2) Pakkeforløp = korte tidsfrister 
3) Betyr:  Pakkeforløp = timer må holdes ledig 
4) Betyr:  Effektivitet blir dårligere, ledigholdte timer ubrukte 
5) Betyr:  Legene (radiologene) må prioritere disse 
6) Betyr:  Dette blir en «pålagt» prioritering 
7) Betyr:  Andre pasienter må vente lenger 

8) Hvorfor er ikke bruk av private en løsning? 
(Fagkunnskap, kontakt med klinikere, re-granskning, tilgang til bilder) 



Er vi radiologer mot pakkeforløp? 
 
Nei, fordi: 

 Vil bedre pasientens tilbud 
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Er vi radiologer mot pakkeforløp? 
 
Nei, fordi: 

 Vil bedre pasientens tilbud 
 
Nei, men: 

 Krever økte ressurser 
 
 
Takk! 
 
 





 
Pasienter med symptom som 

kan skyldes lungekreft 
• Hemoptyse eller 
• Et av følgende uforklarlige og vedvarende (> 
3 uker) symptom eller funn: Hoste, dyspnoe, 
bryst-/skuldersmerter, vekttap, toraks-funn, 
heshet, finger-clubbing 

 

Røntgen thorax i løpet av 
1 virkedag  
• Fortetning/rundskygge 
• Forstørret hilus 
• Breddeøket mediastinum 
• Atelektase 
• Ensidig pleuravæske 

Lungekreftforløp 

 
Symptom, - uavhengig 
av røntgen thorax-funn 
• Hemoptyse 
• Stridor 
• Vena cava superior syndrom 

 

Pasienter uten symptom fra 
lungekreft 

 
 
 
 

Pasienter med uspesifikke 
symptom på alvorlig 
sykdom som kan være 
kreft, feks. 
• Allmenn sykdomsfølelse 
• Uttalt tretthet 
• Større utilsiktet vekttap 
• En markant stigning i antall 
kontakter med helsevesenet 

Pasienter med klinisk 
mistanke om (lunge) kreft 
som ikke er inkludert i 
pakkeforløp pga 
• Røntgen thorax funn 
• Symptom eller funn 

•  CT (vill)screening for 
lungekreft  

•  Tilfeldig påvist ved rtg. / 
CT på annen indikasjon 

CT thorax / 
abdomen (avhengig av 
rtg.thorax og klinikk eventuelt 
også collum og bekken) hvis 
det ikke er tatt tidligere 

25 – 15 % 
 med  

normal  
røntgen thorax 

75-85% 

Diagnostisk 
pakkeforløp  

% ?? 

% ?? 

% ?? CT thorax / 
abdomen / (bekken ) 

CT thorax / 
abdomen / 

bekken 
Pasienter som 
debuterer med 

symptom fra metastase 
fra lungekreft 

•  Biopsi av metastase 
og / eller 
•  CT  (collum) /thorax/

abdomen/bekken 

% ?? 


