
Samhandling om ”pakkeforløp” 
(pasientforløp..!!) til nyoppdagete kreftpasienter, ved 

friere behandlingsvalg.. 
(Olbjørn Klepp, Hell 28.11.14) 

•  Hvordan fungerer dette i og rundt Møre og 
Romsdal? 

•  - Sett fra spesialisthelsetjenesten / onkolog 
sin side 

•  Ispedd tanker om arbeidsdeling fastlege / 
 kirurg / (indremedisin) / onkolog 

-  Og mellom lokal – sentral – regionsykehus  
-  Samt evt. private spesialistsentre.. 

 



Kortversjon CV, Olbjørn Klepp 
•  Spesialist-utdanning i onkologi, og 3.5 år som overlege ved 

Radiumhospitalet 1970-tallet 
•  Avd-overlege Kreftavdelingen Trondheim ( x 3..) 1980 -2000 
•  Prof II onkologi NTNU 1992 – 2013, nå ”emeritus” 
•  Onkolog / avd.overlege / senior-konsulent i onkologi 

 Helse-MR (Ålesund-Volda-Molde-Kristiansund) 2000-2014 
 
-  Fulgt utviklingen, fra ekstremt sentralisiert onkologi og 

desentralisert kreftomsorg forøvrig på 70-tallet,  
 
-  til nå rimelig fornuftig balanse ( i Helse-MidtNorge! ) vedr. 

arbeidsdeling og pasient-flyt innen kreftomsorgen 





Utfordringer vedrørende kreftbehandling i 
Helse-MR; Geografi, veier, ferger, 4 sykehus.. 



Kreftavd. Helse-MR har ansvaret for kreftpoliklinikkene, og onkologien 
generelt,  ved sykehusene i Møre og Romsdal fylke, inkl palliative teams 

Ålesund Volda 

Kristiansund Molde 
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Kreftomsorgen i Helse-Midt; 
-Bør kunne være,  
-og er til dels 
- ”best i klassen”, fordi: 



Kreftomsorg i Helse-Midt; 
Noen fordeler; 

•  Regionalt vedtatt ”passe” sentralisert kreftkirurgi 
(2002) 

•  To godt samarbeidende onkologiske sentra med 
helt samkjørt stråleterapi (teknisk og kompetansemessig) 

•  Teknisk sett ~helt koordinerte systemer for EPJ, 
billediagnostikk, laboratorie-undersøkelser mm I 
Helse-Midt.. 

•  ( - Men dette utnyttes  i for liten grad,  av formal-juridiske årsaker..!) 

•  Høy grad av lojalitet mot eget regionsykehus 
•  Velfungerende kreftpoliklinikker ved alle sykehus 
•  Tidlig ute med ~ godt fungerende palliative teams 
•  - Godt samarbeide med god primærhelsetjeneste 



Samkjørt stråleterapi StOlavs / Ålesund.. 
Felles innkjøp, hardware,software.. 

Pasientene kan sømløst flyttes fra Trondheim til 
Ålesund under behandlingen.. 



Brukbare, felles IT-løsninger alle sykehus i Helse-Midt, men tilgjengelighet..? 

Elektronisk pasientjournal – EPJ 
-Bedre enn sitt rykte..? 

Cytodose; 
IT-styrt cellegiftbehandling 

Lab-svar, må være tilgjengelige 
På tvers av rekvirenter.. 

Billed-diagnostikk, stadig 
Viktigere i kreftomsorgen 





Henvisninger fra fastlege til 
spesialist-utredning og behandling 

•  Skjer nå mest elektronisk i Helse-MR 
•  Viktigste faktaopplysninger må fremgå i malen for 

pasientforløpet 
•  Telefonkontakt fortsatt suverent forutsatt adekvat velvilje..! 
•  Henvisninger mellom sykehusene ( bl a til Kreftavdelingen..) 

nesten bare via papir 
•  Alt for mange mangler, rot, purringer, telefoner, faxer.. 
•  Ikke minst til / fra St Olavs hospital.. 
•  - Kan faktisk forbedres vesentlig, raskt og gratis..! 
•  Langt flere kreftpasienter bør inngå i kliniske studier og / 

eller kvalitetsregistre. DRG-stimulering..? 
•  Bedret (elektronisk?) kommunikasjon fastlege / sykehus i 

etterkontrollfasen..! 



















Tiltredes delvis! 
Men; Flaskehalser må prioriteres..! Patologiservice, billed-diagnostikk etc 
OG; Øverste ledelse i Foretakene må hjelpe til med justering mellom øyeblikkelig 
hjelp-funksjoner og elektiv virksomhet i sykehus-strukturen..! 





- Skal man binde opp masse ressurser (Kirurgi, røntgen-vakt etc) for å 
opprettholde ø-hj-virksomhet ved alle disse sykehusene..? 

Ålesund Volda 

Kristiansund Molde 



Hva om Volda, og andre mindre sykehus satser på 
å bli Norgesmester i elektiv skopering, billed-
utredning, biopsering etc etc for rask og god 

kreftutredning..? 
-Samt skiller ø.hjelp og elektiv virksomhet bedre 

ved de større sykehus..! 



Fritt behandlingsvalg for kreft i 
Helse-Midt og Helse-MR 

•  Godt prinsipp, men må baseres på kvalitet, ikke PR.. 
•  Noen offentlige spesialist-miljøer i Helse-MR må skjerpe seg..!  
•  ”Verneverdighet” av spsialist-miljøer må baseres på fag og kvalitet, ikke 

fakkeltog og ineffektive ø hjelp-vaktordninger.. 
•  Mer robuste fagmiljøer; Krever større samling, koordinering og fokus på 

god rekruttering. Mer fagfokus hos lederskap i HF’ene 
•  Mer aktiv deltagelse fra fagmiljøene i utforming av handlingsplaner og 

pasientforløp. Må reelt støttes av HF-administrasjonen 
•  Noen områder bra egnet for offentlige spesialist-hjemler..? 
•  Noe opp-prioritering av kreft, versus enkelte andre fagområder 
•  St.Olavs hospital må være faglig og akademisk regional ressurs,  ikke gape 

over for mye unødig sentralisering av (rutine-) oppgaver fra nabofylkene. 
  



Lettere avklaring av arbeidsdeling innen kreft- 
behandling i Helse-MR fra 2015 av…? 



Snarlig fremtid;  
Hver annen nordmann/kvinne får minst en 

kreftsykdom gjennom livet. 
 ~> 20 % av oss får 2 eller flere kreftdiagnoser.. 

Flere helbredes, enda flere ”kronifiseres”.. 


