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Til styremedlemmene i helse Sør-Øst
Hvorfor er det viktig å plassere et nytt senter for stråleterapi til Sykehuset
Telemark, Skien?
Reisevei

reiseavstand

Det er grunn til faglig bekymring over at Telemarks innbyggere i mindre grad enn landet for øvrig drar
nytte av stråleterapi. Det er gjort beregninger og analyser av dette som tilsier at Telemarks befolkning på
grunn av vanskelig tilgjengelighet og logistikk ikke får strålebehandling i det omfang som medisinsk sett
er ønskelig.
I valget mellom Tønsberg og Skien ber vi styret legge vekt på følgende:
Flere kommuner får kortere vei til Skien enn til Tønsberg
Flere pasienter med de lengste kjøreveiene for kortest vei til Skien
De som bor i Søndre Vestfold kan få like kort tid til Skien som Tønsberg
De som bor i Nordre Vestfold har kortere tid til Oslo i dag og vil få enda kortere til Drammen om nytt
sykehus der får strålesenter

Kvalitet
Sykehuset Telemark har de senere årene i betydelig grad satset på kreftfeltet ved opprettelse av
kreftavdeling med spesialister og utdanningsstillinger innen onkologi, hematologi og palliasjon.
Sykehuset har viktige tilgrensende spesialiteter som medisinsk genetikk og plastikk-kirurgi. En styrking
av det samlede fagmiljøet som en stråleterapienhet innebærer vil være en anerkjennelse fra eier av det
solide utviklingsarbeidet som gjøres og vil også bidra til rekruttering og kontinuitet hos nøkkelpersonell
på kreftområdet.
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Demografisk utvikling tilsier at flere vil trenge kreftbehandling i årene fremover, både som kurativ og
som lindrende behandling. Stråleterapisenter i Telemark vil styrke det gode samarbeidet som sykehuset
har med kommunene gjennom palliasjonsnettverket som er godt innarbeidet i Telemark.
Tidsaspektet

Slik saken ble lagt fram av administrasjonen i Helse Sør-Øst på høringsmøte med kommunene er behovet
for å få opp strålekapasiteten stor allerede i dag og det er betydelig forskjell i ventetid mellom pasienter i
Oslo og utenfor. Det ble også vist til at behovet er økende.
Et strålesenter i Skien vil kunne bygges kostnadseffektivt, og det kan stå ferdig allerede i begynnelsen av
2018. Det er gode muligheter for alternative finansieringsordninger i samarbeid med Skien kommune.

Hilsen Ordførere i Telemark

Sigmund Bolme
3558 9119

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Antall vedlegg:

Skien kommune

Saks-/løpenr.:

16/00138-17

Side 2 av 2

