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Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – rapport fra Regionalt
fagråd for kreft og pasientstrømsanalyse fra Helse Sør-Øst RHF
Fagrådets anbefalinger og det regionale helseforetakets vurderinger knyttet til reiseavstand
(pasientstrømanalysen er konsentrert til sykehusområde Vestfold-Telemark) oversendes
helseforetakene for behandling og innspill.
Oslo universitetssykehus HF fikk i november 2013 i oppdrag å gjenoppta oppfølgingen av
stråleterapikapasiteten i regionen både med bakgrunn i sykdomsutviklingen og utviklingen i
behandlingsmetodene innen kreftområdet. Likeverdig tilbud til hele befolkningen var et viktig
premiss for arbeidet, da tidligere undersøkelser hadde påvist forskjeller i forbruk.
Oppdraget resulterte i to rapporter av hhv. juni 2014 og april 2015 fra en arbeidsgruppe opprettet
ved Oslo universitetssykehus HF med representanter fra de to andre helseforetakene som har
stråleterapienheter i dag - Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF.
Etter en innspillsrunde i regionens helseforetak kom det fram at de faglige kriteriene og
vurderingene burde gjennomgås på nytt. Videre ble det påpekt viktigheten av kriterier for
oppgavedeling og samarbeid om behandling og forskning mellom regionsykehusets stråleenhet
og stråleenhetene i de enkelte sykehusområdene, samt et ønske om utdyping i forhold til
reiseavstander til behandling.
Regionalt Fagråd for kreft ble bedt om å svare opp gitte punkter i nytt oppdrag fra Helse Sør-Øst
RHF den 20. august 2015. Etter at oppdraget var besvart ba Helse Sør-Øst RHF den 27. oktober
2015 om at Regionalt fagråd for kreft på nytt gikk gjennom de punkter som er gjengitt under:


Det bes om at fagrådet gjennomgår begge de foreliggende rapporter om strålekapasiteten som er avgitt av
en arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus HF med representanter fra Sykehuset Innlandet HF og
Sørlandet sykehus HF. Det bes om at fagrådet drøfter de faglige anbefalingene som er gitt, evt. relaterer
dette til relevant forskning og litteratur på området og gir sine kommentarer. Det foreligger innsigelser i
forhold til at rapportene i for stor grad har basert vurdering av faglig robusthet på tilgjengelig onkologisk
kompetanse. Det hevdes at de faglige vurderingene vedrørende bemanning og rekruttering er for snevre – at
en for eksempel må se på hvilke andre spesialiteter som er viktige (de viktigste) med hensyn til å ha en
god basis for å starte med stråleterapibehandling. Det er ønskelig at fagrådet foretar en selvstendig
vurdering av dette.



Videre bes fagrådet om å vurdere faglige kriterier for oppgavedeling og samarbeid om behandling og
forskning mellom regionsykehusets stråleenhet og stråleenhet i de enkelte sykehusområdene.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av private ideelle sykehus, private
leverandører og avtalespesialister.



Det bes om at fagrådet foreslår kriterier for hvilken faglig kompetanse som minimum bør være tilgjengelig
ved sykehus som skal etablere stråleterapi, og hvilken kompetanse /andre spesialiteter som er viktigst når
man skal sammenligne faglig robusthet i forhold til stråleterapi spesielt.



Det er ønskelig med en vurdering av rekruttering av spesialister som fagrådet anser som de mest sentrale
for å drive strålebehandling. Vurderingen skal være basert på dagens rekrutteringssituasjon i de ulike
helseforetakene.



Regionalt fagråd for kreft, hvor alle helseforetakene er representert, får i oppdrag å vurdere faglige kriterier
herunder kriterier for oppgavedeling, for videre etablering basert på kompetanse/rekruttering og
avhengigheter mellom spesialiteter

Videre prosess
Fagrådets anbefalinger og det regionale helseforetakets vurderinger knyttet til reiseavstand
(pasientstrømanalysen er konsentrert til sykehusområde Vestfold-Telemark) oversendes
helseforetakene for behandling og innspill.
Endelig vurdering av faglige kriterier, prioritering av videre utvidelser og rekkefølge for etablering
av stråleenheter i nye sykehusområder / helseforetak behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Helseforetakene blir deretter, basert på RHF-styrets vedtak, bedt om å vurdere egne
forutsetninger for etablering av stråleterapi inklusive økonomisk evne til å bære nødvendige
investeringer. Dette vil være en del av arbeidet med økonomisk langtidsplan.
Formålet med høringen
Stråleterapi er høyspesialisert behandling som krever utvikling av kompetanse og har høye
kostnader både knyttet til investering og drift. Det har ikke vært statlige initiativ til felles nasjonale
økonomiske opptrappingsplaner siden kreftplanen i 1997.
Helse Sør-Øst RHF ønsker kommentarer på rapportenes vurderinger og anbefalinger. Dette må
sees i sammenheng med de to foregående rapportene «Fagrapport 1 stråleterapikapasiteten i HSØ
- Rapport fra OUS HF» og «Fagrapport 2 Utdypende kommentarer fra arbeidsgruppen OUS stråleterapikapasitet» fra henholdsvis juni 2014 og april 2015.
Høringsfrist
Det bes om at helseforetakenes kommentarer og innspill sendes til postmottak@helse-sorost.no
med kopi til thomas.vestre.hansen@helse-sorost.no innen fredag 18. desember 2015.
Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Cathrine M. Lofthus
Administrerende direktør

Alice Beathe Andersgaard
Fagdirektør medisin og helsefag
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Vedlegg:
 Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – Presisering av oppdrag til
Regionalt fagråd for kreft – «151102 Brev til HSØ - presisering stråleterapikapasitet»




Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst - analyse av pasientreiser og avstander
«Notat - oppfølging av stråleterapikapasitet i HSØ - analyse av pasientreiser og avstander
021115»
Fagrapport 1 stråleterapikapasiteten i HSØ - Rapport fra OUS HF juni 2014
Fagrapport 2 Utdypende kommentarer fra arbeidsgruppen OUS - stråleterapikapasitet

Kopi til:
Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Betanien Hospital, Martina Hansens
Hospital, Revmatismesykehuset
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