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Radiumhospitalets fremtid i Oslo universitetssykehus
Viser ti vårt brev av 14. mai 2015.
Lymfekreftforeningen er, som en pasientforening for personer som er behandlet for lymfom og
deres pårørende, svært opptatt av å ha en høyest mulig kvalitet på lymfombehandlingen i Norge.
Lymfekreftbehandlingen i Norge er i verdensklasse takket være et dedikert fagmiljø. Vi opplever
at de regionale fagmiljøene som er bygget opp, med Radiumhospitalet i spissen, er nettopp det
som har brakt oss dit vi er i dag når det gjelder kvalitativt nivå på behandlingen og utvikling.
Vi mener at Radiumhospitalet som et rendyrket kreftsykehus og Lymfomgruppen (med klinikk,
patologi, forskning) vil være en fortsatt garanti for fagutviklingen og omsorgen for alle norske
pasienter i mange år fremover. Dette ved å lede an i faglig utvikling og forskning, ved å ha det
meste av ekspertise samlet på et sted, men også ved å være et referansesenter for pasienter fra
andre regioner.
En omorganisering av dette kan skape store utfordringer, både for lymfompasientene og
fagmiljøet. Det er etter vår mening svært viktig å opprettholde suksessavdelinger ved
Radiumhospitalet. Lymfekreftforeningen registrerer at et samlet fagmiljø ønsker å beholde
enheten slik den er i dag. Den er godt drevet, den oppnår meget gode resultater samtidig som den
skaper trygghet og trivsel for pasienter og pårørende.
Lymfekreftforeningen mener at et kreftsykehus der pasienter og pårørende i størst mulig grad er
skjermet for konkurranse fra akuttfunksjoner og prioriteringer opp mot andre pasientgrupper
dessuten skaper en trygghet og ro for pasienter med som regel alvorlige og fortsatt ofte dødelige
diagnoser. Vår klare oppfatning er at vi trenger et sykehus som har nødvendige støttefunksjoner
for å sikre en trygg og smidig pasientomsorg på alle nivåer inklusive komplikasjoner.
Vi oppfordrer herved Oslo universitetssykehus sterkt til at Radiumhospitalet og Lymfomgruppen
opprettholdes og videreutvikles som et større og ledende nasjonalt miljø, der forskning,
utdanning og pasientomsorg går hånd i hånd.
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