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Innspillsnotat
Stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst vedrørende reiseavstander
Helse Sør-Øst RHF viser til innspill vedrørende «Oppfølging av stråleterapikapasiteten i Helse
Sør-Øst».
Det presiseres at Helse Sør-Øst RHF vil ta en beslutning basert på helhetlige vurderinger av
faglig kriterier, reiseavstand samt prioriteringer av videre utvidelser og rekkefølge for etablering
av stråleterapienheter.
Sykehuset Telemark`s innspill vedrørende reiseavstand; «Grunnlaget for beregning av pasientreiser bør av
den grunn regnes ut fra et stråleterapi volum i Vestfold/Telemark som minst ligger på et gjennomsnitt for HSØ og
ikke basert på antall strålebehandlinger gjennomført i 2013 og 2014 for pasienter bosatt i hver enkelt kommune i
de to fylkene»
Beregning av pasientreiser regnet ut fra et anbefalt stråleterapi volum i Vestfold/Telemark vil få
det samme utfallet som analyser som allerede foreligger, da et HSØ gjennomsnitt og en
likestilling av volum (anbefalt medisinsk volum) har de samme beregningskriteriene.
Gjennomsnitt volum i 2013/2014 i HSØ er på 22 860. Gjennomsnittlig avstand fra alle
kommuner (30) i Telemark (2055 km totalt) og Vestfold (2588 km totalt) vil Skien da være 68,5
km mens til Tønsberg vil gjennomsnittlig avstand være 86,2 km.
Videre viser data av behovsindeks for helsetjenester iht demografiske forhold fordelt på fylke at
Telemark ligger noe over Vestfold. Telemark har i snitt mellom 6-7 % høyere behov for
sykehustjenester enn Vestfold. Imidlertid motvirkes dette forholdet ved at Vestfold, gitt en
middels befolkningsframskriving (kilde: SSB), vil ha en større befolkningsvekst enn Telemark
frem mot 2030.

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.
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