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1. Sammendrag 
Etter at ”Idefase OUS” leverte sin første rapport kom det i høringsrunden inn en rekke innspill. En del av 

dem tok opp problemstillingen om at kreftbehandling var for lite belyst samtidig var det blitt klart at 

Radiumhospitalet ville måtte bestå som et sykehussted i OUS i minst 15 år framover. Dette førte til at styret 

ba om å få en egen delutredning om hvordan kreftvirksomheten geografisk skal organiseres i et slikt 

tidsperspektiv.  Styret ba samtidig om et virksomhetsmessig underlag for et eventuelt klinisk nybygg på 

Radiumhospitalet. Denne utredningen er et svar på dette. Kapittel 2 i rapporten redegjør for prosessen 

med å utarbeide delutredningen. 

 

I kapittel 3 gjennomgås historikk og nåværende lokalisering og organisering av kreftrelatert virksomhet i 

OUS. Det gis en framstilling både av omfang og fordeling av de tre viktigste behandlingsformene, 

strålebehandling, medikamentell behandling og kirurgi. Tilstand og behov for støttefunksjoner gjennomgås 

særskilt. Det er spesielt virksomheten på Radiumhospitalet det er fokusert på siden framtidig virksomhet 

her er hovedfokuset. Forskningsvirksomheten er stor og betydningsfull for kreftvirksomheten i OUS og den 

er i svært mange tilfeller nær knyttet opp mot den kliniske virksomheten. En har derfor valgt å beskrive 

hele bredden i denne virksomheten. Siste del av kap 3 er en beskrivelse av de fysiske ressurser og 

kapasiteter som er knyttet til diagnostisering og behandling av kreft i OUS.  

 

Kreftområdet har et sterkt fokus fra politisk nivå og sentral helseforvaltning. Signaler og føringer som følger 

av dette, vil dermed være viktige for OUS. Kap 4 er viet en konsentrert framstilling av slike føringer. 

 

Rammene for OUS virksomhet knyttet til kreft vil framover være gjenstand for betydelig utvikling. All 

framtidsrettet planlegging av kreftområdet må forholde seg til dette. Beskrivelse av sentrale dimensjoner 

for utviklingen innen kreft er tema i kap. 5. Dette omhandler for det første utvikling av forekomst, 

overlevelse og demografi. Dernest beskrives de mest sentrale utviklingstrekkene når det gjelder krav og 

forventninger fra pasientene. Utviklingen innen kompetansetilbud nevnes, og trekkene framover når det 

gjelder diagnostikk og de sentrale behandlingsformene omtales noe mer i detalj. 

 

Alle tiltak som kan medføre endringer i organisering og lokalisering av virksomhet knyttet til kreft møter 

utfordringer knyttet til avhengigheter mellom ulike diagnostiske og behandlingsmessige prosesser og tette 

samspill mellom ulike fagmiljø, støttefunksjoner og kliniske forskningsmiljø. Noen hovedlinjer i dette 

gjennomgås i kap 6.  

 

Mulige framtidige modeller for lokalisering av kreftvirksomheten i OUS er temaet for kap 7. Her starter en 

med å oppsummere en del sentrale variabler for alle berørte kreftformer. Premisser for alternative 

modeller gjennomgås. Det oppsummeres hva som ligger fast i alle foreslåtte modeller og hvilke 

behandlinger som varierer mellom dem. Ut fra dette beskrives ni alternativer ut fra tre hovedmodeller. 

Etter intern høring er dette blitt utvidet til ti alternativer med en ny hovedmodell. Kapitelet gir også en 

framstilling av de ressursmessige konsekvensene av de ulike alternativene. 

 

Kap 8 gir en samlet framstilling av det som er utredningens svar på de spørsmålene som er stilt i oppdraget.  
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I tillegg til hovedoppdraget om å beskrive alternative modeller for virksomheten på Radiumhospitalet, fikk 

gruppen i oppdrag å gi en framstilling av hva slags kreftvirksomhet som kan inkluderes i et utskilt 

lokalsykehus innen OUS. Svaret på dette er gitt i kap. 9. 
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2. Innledning 

2.1.  Mandat og forståelse av oppdraget 

2.1.1. Tolkning av oppgaven  
Oppdraget med å gjennomføre en utredning av kreftområdet er grunnet på styret i OUS-HFs vedtak 20 den 

9. april 2015. I punkt 2 i vedtaket heter det: «Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre en 

utredning av organiseringen av kreftområdet som en del av idéfasearbeidet, herunder en vurdering av 

bygningsmessige forhold.» 

I OUS-HFs styremøte 30.april 2015 ble det ytterligere gjort vedtak knyttet til kreftområdet;  

«Styret legger til grunn at kreftområdet ikke blir hovedelement i en første etappe for utbygging av Oslo 

universitetssykehus og at dette innebærer aktivitet på Radiumhospitalet i minst 15 år fremover.» 

 «Styret ber om at utredningen av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet samkjøres med 

organisasjonsgjennomgang av kreftområdet og idefasearbeidet og tar til etterretning at dette arbeidet vil 

bli gitt som gave til Oslo universitetssykehus, basert på formel avtale mellom partene.» 

Styringsgruppen for Idefase-OUS har gitt oppdraget følgende innhold og formulering:  

Organisering av kreftområdet skal vurderes mot de tre hovedalternativene (0-alternativet, delt løsning og 

Gaustad Sør med lokalsykehus).   

Utredningen skal svare på: 

Hvordan skal funksjoner/oppgaver innen eller relatert til kreftområdet organiseres for å gi best mulig 

pasientbehandling, forskning, utvikling og utdanning og hvordan bør disse oppgavene lokaliseres i OUS?  

• Hvilke funksjoner/oppgaver innen kreftområdet kan legges til lokalsykehusnivå/et lokalsykehus? 
• Hvordan påvirker svarene på spørsmålene ovenfor de tre hovedalternativene 
 

Det forutsettes at: 

• Ved lokalisering av funksjoner innenfor kreftområdet må det tas hensyn til at plassering av 
funksjoner skal gi kvalitativt gode pasientforløp og avhengighet av akuttfunksjoner må vurderes 

• Tung og avansert kirurgi forutsettes lagt sammen med annen avansert kirurgisk behandling i OUS  
 

Utredningen skal ha et tidsperspektiv på mer 15 - 20 år og avstemmes med utredningen av planene for 

protonsenter (se grensesnitt) og med utredningsarbeidet for lokalsykehusfunksjoner. 

Kreftutredningsgruppen forstår styrets formulering «å gjennomføre en utredning av organiseringen av 

kreftområdet», slik det også er formulert i «Styringsdokument OUS. Konkretisering etter høring», at 

organisering her i hovedsak menes som en geografisk organisering, altså en lokalisering. 

For å få en størst mulig åpenhet i prosessen har gruppen valgt ikke å begrense mulighetene for hva som kan 

tas opp i dette arbeidet. Blant annet er det ikke utelukket å ta opp «tung og avansert kirurgi» med mulig 

plassering på Radiumhospitalet fra vurderingene. Eventuelle avgrensninger må bli en del av prosessen 

videre og de vurderinger som gjøres der. 
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Med bakgrunn i styrets vedtak 30.april 2015 oppfatter kreftutredningsgruppen at utredingen skal avklare 

de virksomhetsmessige forhold innen kreftområdet på en slik måte at dette kan legges til grunn for 

nødvendige areal- og kostnadsmessige beregninger som må gjennomføres, herunder utredningen av nytt 

klinikkbygg på Radiumhospitalet. Likeledes skal de vurderingene som gjøres kunne inngå i idefase-OUS 

planleggingen av etappevis utbygging som skal gjennomføres i høst. 

2.1.2. Prosjektutløsende behov  
Det er tre hovedårsaker til at Oslo universitetssykehus har behov for nye bygg. Disse er beskrevet i 

rapporten fra idéfase OUS – Campus Oslo, men oppsummeres kort: 

 

 Store deler av virksomheten foregår i bygninger som er gamle, uhensiktsmessige og i svært dårlig 
stand. Bygningsmassen gir dårlige forhold for både pasienter og ansatte. Arealet er unødig stort, 
ineffektivt og kostnadsdrivende. 

 Det er behov for å samle pasientforløp for å styrke kvalitet i pasienttilbudet, fagmiljø, utdanning og 
forskning.  

 Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Oslo og i regionen rundt. Prognoser viser at det i 2030 
vil det bo ca. 3,5 millioner mennesker bare i Helse Sør-Øst-området, en økning på 24 % fra i dag. 

 

Problemstillinger rundt disse tre hovedårsaker har vesentlig påvirkning og betydning for det tilbud OUS i 
dag kan gi sine kreftpasienter. Tilbudet til flere pasientgrupper innen kreftområdet har i dag løsninger som 
ikke kan opprettholdes frem til nye sykehusbygg, knyttet til Idefase OUS, er tilgjengelig. En så omfattende 
og kompleks prosess tar lang tid, mens utfordringen også krever raske løsninger. Prosjektets oppgave er 
derfor på grunnlag av grundige vurderinger, å peke på muligheter som kan gi kreftpasienter et godt tilbud 
og ansatte bra arbeidsforhold og som kan realiseres innen en kort tidsramme. Løsningene skal kunne 
fungere i 15 år eller mer.  
 
Kreftutredningen er delt i to faser: En første som er den faglig utredning av hva som «uten ulemper for 
pasientbehandling, forskning og utvikling kan ligge i et eget senter utenfor hovedsykehuset» og en som 
vurderer de bygningsmessige muligheter og fysiske løsninger. Det er den første som kreftgruppen har til 
oppgave å løse. 
 

2.1.3. Arbeidsmessige prioriteringer 
Utredningsgruppen for kreftområdet oppfatter styrets vedtak 30. april 2015 slik at det er viktig raskt å få 

fram virksomhetsavklaringer som kan gi tallgrunnlag for planlegging av byggeaktivitet på Radiumhospitalet. 

Det er også en viktig oppgave å avklare de virksomhetsmessige forhold knyttet til fordeling av kreftrelaterte 

oppgaver i en ev. delt løsning mellom Gaustad og Ullevål. Med den svært begrensede tid gruppen har til 

disposisjon har man prioritert arbeidet omkring Radiumhospitalet først for å imøtekomme dette behovet. 

Kreftrelaterte oppgaver på Rikshospitalet og Ullevål blir i denne omgang bare beskrevet med dagens 

fordeling. 

 

2.1.4. Vurderinger av tidsmessige avhengigheter og kapasitetsmuligheter 
I prosessen med planlegging av aktivitet som nå pågår, vil utvidelse av aktiviteten på Radiumhospitalet 

kunne fanges opp og tas høyde for i en ev. utbygging. Aktivitet som man planlegger flyttet ut av 

Radiumhospitalet, det være seg lokalsykehusaktivitet eller kirurgisk aktivitet, vil være avhengig av 

tilgjengelige arealer på Rikshospitalet eller Ullevål, ev. ny bygningsmasse på Rikshospitalet eller andre 

steder. Prioriteringen av hva som skal bygges først og hvor det skal bygges, er uavklart. Beslutninger rundt 

dette vil ha betydning for fremtidige behov for kapasitet på Radiumhospitalet. 
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I arbeidet med planlegging av virksomhet og arealbehov som gjøres fram til august 2015 vil det ikke 

foreligge ytterligere avklaringer omkring tidsmessige eller bygningsmessige forutsetninger. Det legges 

derfor til grunn et arealbehov på Radiumhospitalet for den virksomhet som skal forbli der og for den 

aktivitet som flytter dit. For den aktivitet som ev. anbefales å flytte ut av Radiumhospitalet forutsettes 

tilgang til arealer der oppgavene flyttes til. Om disse forutsetninger endres vil prosjektet justere for dette i 

senere fase av planleggingen.  

2.1.5. Avgrensning av kreftformer 
Arbeidsgruppens mandat om utredning av kreftområdet i OUS omfatter i utgangspunktet alle kreftformer 

som behandles i OUS. Det har vært nødvendig å gjøre en avgrensning for å kunne gi en god vurdering innen 

den tids- og ressursramme som er stilt til rådighet. 

Pasientperspektivet og pasientforløp har en sterk stilling, og gruppen har derfor valgt å forholde seg til et 

utgangspunkt i Helsedirektoratets pakkeforløp for kreft. Den omfatter 26 organspesifikke forløp. I arbeidet 

med denne rapporten er det lagt mindre arbeid i å gå inn i enkelte kreftformer og pasientforløp. Disse er 

definert ut fra enten: a) veldefinert forløp som i liten grad berøres av prosessen og/eller b) lite volum hvor 

organisering får liten effekt i totalbildet. I oversikten nedenfor er disse kreftformene plasser på høyre side 

mens de vi har lagt arbeid i å gjøre en nærmere analyse av, er ramset opp til venstre. Kreftformene i 

venstre kolonne dekker over 80% av alle nye krefttilfeller per år. Denne tilnærmingen har vært drøftet med 

fagmiljøene i møter og det har ikke kommet motforestillinger. Kreftformene som vil vurderes grundig 

videre har alle hele eller deler av behandlingsforløpet knyttet til Radiumhospitalet.  

 

Kreftform til vurdering Kreftform kun beskrevet 

Brystkreft Bukspyttkjertelkreft  

Skjoldbruskkjertelkreft Primær leverkreft (HCC)  

Blærekreft  
Nyrekreft Galleveiskreft  

Hjernekreft 
Kreft hos barn 

Peniskreft 
Kreft i spiserør og magesekk 

Livmorhalskreft  Hode- halskreft  

Livmorkreft  Nevroendokrine svulster 

Eggstokkreft   

Sarkom   

Myelomatose   

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi   

Kronisk lymfatisk leukemi   

Lymfomer  

Tykk- og endetarmskreft  

Lungekreft  

Føflekkreft og annen hudkreft  

 

 



UTKAST 

Delrapport, Kreftområdet 
 Idéfase OUS, konkretisering etter høring 

 
 

side 9 
 

2.2. Arbeidsprosess og organisering 

Utredningsgruppen for organisering av kreft er oppnevnt av administrerende direktør og har hatt følgende 
sammensetning:  

Morten Tandberg Eriksen, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (Faglig utredningsleder) 
Øystein Dolva (Adm. utredningsleder) 
Gunnar Sæter, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 
Per Magnus Mæhle, Medisin, helsefag og utvikling 
Einar Hysing, Medisin, helsefag og utvikling 
Harald Noddeland, Akuttklinikken 
Kjell Magne Tveit, Medisin, helsefag og utvikling 
Maria Gaard, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 
Erik Løkkevik, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken  
Geir Tjønnfjord, Universitetet i Oslo  

 
Gruppens arbeid inngår som en del av idefase-OUS arbeidet og har vært organisert på følgende måte:  
 
FIGUR 1 ORGANISERING AV DENNE FASEN AV IDEFASE-PROSJEKTET 

 

Gruppen har hatt ukentlige møter. Det har vært samarbeidsmøter med kliniske miljøer innen de store 

fagområdene med representasjon fra aktuelle lokaliteter. Møtene har vært holdt i form av to «workshops» 

med 55 deltakere inklusive tillitsvalgte. Det er gjennomført gruppearbeid og skriftlig oppsummering. I 

tillegg har det vært et felles møte med støttefunksjoner innen patologi, radiologi, kardiologi og 

anestesi/overvåkning samt enkeltmøter med infeksjonsmedisin og kardiologi.    

Gruppen har hatt møter med pasientforeningene innen prostatakreft, brystkreft, lymfom og tykk- og 

endetarmskreft for å belyse brukerperspektivet. 
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Det har videre vært møter med tillitsvalgte og verneombud i adm. direktørs dialogmøter, direktørens 

ledermøte, brukerutvalg og ett møte i faglig rådgivningsgruppe. Disse møtene har vært felles for Idéfase 

OUS – konkretisering etter høring. Etter at første utkast til rapport fra delprosjektet var klart, er den sendt 

på en intern høring i OUS. Innspill fra denne høringsrunden er søkt innarbeidet i dette utkastet til rapport. 

3. Nåsituasjonen 
Inntil begynnelsen av 1970 tallet var Radiumhospitalet eneste sykehus i Norge som ga høyenergetisk 

strålebehandling og eneste utdanningsinstitusjon for onkologer. Regionaliseringen av kreftomsorgen 

startet med etablering av en onkologisk avdeling ved Haukeland sykehus og en ved Ullevål sykehus. På 

slutten av 1980-årene ble tilsvarende regionavdelinger etablert i Tromsø og Trondheim, og senere er det 

tilkommet stråleterapienheter i Stavanger, Kristiansand, Gjøvik, Ålesund og Bodø. En ytterligere 

desentralisering av stråleterapivirksomheten er forventet. Medikamentell kreftbehandling er desentralisert 

i stor grad og gis ved de fleste lokalsykehusene i landet. Tyngre kjemoterapi gis ved regionsykehusene.  

I Oslo betjente kreftavdelingen ved Ullevål i hovedsak Oslos befolkning, men etter hvert som virksomheten 

ble utvidet, spesielt ved etablering av Kreftsenteret i 2006, fikk stadig større andel av befolkningen i Helse 

Øst sin onkologiske behandling her. Strålebehandlingen ved gynekologisk kreft og behandlingen av 

sarkomer var imidlertid samlet ved Radiumhospitalet. Onkologisk behandling av pasienter med ØNH-kreft 

og strålebehandling av barn ble samlet ved Radiumhospitalet, mens den høyspesialiserte palliative 

behandling ble lokalisert ved Ullevål.  

I forbindelse med fusjonen av sykehusene og den påfølgende integrasjonsprosess ble samling av likeartet 

virksomhet for å skape sterkere fagmiljøer og bedre drift en uttalt målsetning. Slik geografisk samling av 

funksjoner innen onkologi er i stor grad gjennomført, men noe gjenstår. Således ble den onkologiske 

behandling av pasienter med lymfom, melanom, gynekologisk kreft og CNS-svulster samlet ved 

Radiumhospitalet, mens pasienter med testikkelkreft og mage-tarmkreft ble samlet ved Ullevål. En større 

del av lungekreftbehandlingen er flyttet til Ullevål, men fortsatt er lungekreft, brystkreft og urologisk kreft 

(unntatt testikkelkreft) delt mellom de to enheter. Det er planlagt at brystkreft skal samles ved 

Radiumhospitalet, mens prostatakreft skal samles ved Ullevål.   

Mesteparten av onkologisk virksomhet er organisert i Avdeling for kreftbehandling (AKB) og utføres av 

onkologer. Imidlertid ivaretas også onkologisk behandling (med unntak av stråleterapi) av barneonkologer 

og hematologer, i hovedsak lokalisert ved Rikshospitalet. Innen AKB gis ca. 60% av strålebehandlingen ved 

Radiumhospitalet og 40% ved Ullevål, mens 50% av kjemoterapien gis ved Ullevål og 45% ved 

Radiumhospitalet. I forbindelse med samling av flere fagområder ved Radiumhospitalet har også dette 

stedet fått noen lokalsykehusfunksjoner for pasienter fra OUS opptaksområde. Dette har skapt nye 

utfordringer. 

Innen kreftkirurgien bygget Radiumhospitalet opp en regional- og landsfunksjon innen mange kreftområder 

i løpet av 60- og 70-tallet. Enhetene var preget av høy spesialisering på relativt få hender, men også tett 

samarbeid mellom flere kirurgiske disipliner. Etter sammenslåingen av Rikshospitalet og Radiumhospitalet 

ble lever og pankreaskirurgien flyttet til Rikshospitalet, og etter OUS-fusjonen flyttet man øsofaguskirurgi til 

Ullevål. De siste 5-10 år har det vært en betydelig økning i volum av peritonectomi og/eller 

tumorreduserende kirurgi med varm cellegift i bukhulen (CRS-HIPEC), og også volumet av endetarmskreft 

har økt som følge av sentralisering av lokalavansert endetarmskreft (LARC) og funksjonsfordeling innen 

OUS. All gynekologisk kreftkirurgi ble samlet på Radiumhospitalet i 2013.Radiumhospitalet var også første 
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sykehus i OUS som startet med robot-kirurgi, knyttet til en gave fra privat giver. Roboten deles mellom 

urologisk og gynekologisk kreftkirurgi. 

3.1.  Hvor i OUS ligger aktiviteter og ansvar i tilknytning til utredning og behandling av 

kreft? 
Så godt som alle fagområder, alle klinikker og alle fire sykehuslokaliteter deltar i ulike deler av kreftrelaterte 

oppgaver ved OUS. Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT) er den dominerende klinikk innen 

kreftområdet. Den har en stor onkologisk virksomhet på Radiumhospitalet og Ullevål, samt blodsykdommer 

som i hovedsak behandles på Rikshospitalet. Klinikken har også ansvar for kreftrelatert gastrokirurgi på 

Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, urologi på Aker og Radiumhospitalet, brystkirurgi på Ullevål og 

Radiumhospitalet, thyreoideakirurgi på Aker og Radiumhospitalet, hudsykdommer ved Rikshospitalet og 

transplantasjoner ved Rikshospitalet. KKT har et faglig hovedansvar for palliasjon og har nå også i gang med 

aktiviteter særskilt for rehabilitering av kreftpasienter. Denne klinikken har funksjoner i forhold til 

kreftpasienter både på lokalsykehusnivå (primært Oslo sykehusområde) og regionnivå.  

Medisinsk klinikk ved Ullevål håndterer også store grupper kreftpasienter, spesielt i utredningsfasen. Det 

gjelder spesielt lungemedisin og gastromedisin. I stor grad er dette en lokalsykehusfunksjon for Oslo 

sykehusområde, men til en viss grad deltar fagfolk fra klinikken i spesialutredninger og ved indremedisinske 

tilsyn i forhold til kreftpasienter på regionnivå.  

Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK) har kreftpasienter med behov for thoraxkirurgi på Rikshospitalet og 

Ullevål og lungemedisin på Rikshospitalet. Også denne klinikken deltar i spesialutredninger og 

indremedisinske tilsyn i forhold til kreftpasienter på regionnivå.  

Klinikk for kirurgi- og nevrofag (KKN) har kreftpasienter knyttet til nevrokirurgi og nevrologi (Rikshospitalet 

og Ullevål), ØNH-kirurgi (Rikshospitalet), øyesykdommer (Ullevål). I tillegg gjør plastikk-kirurgene 

rekonstruksjon i forbindelse med kreftoperasjoner (Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet) og ortopeder 

fast knyttet til Radiumhospitalet spiller en viktig rolle i forhold til sarkompasienter.  

Kvinne- og barneklinikken (KVB) har pasienter med gynekologisk kreft (Radiumhospitalet) og barnekreft 

(Rikshospitalet).  

Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI) er viktig for kreftpasientene i tilknytning til utredning og 

diagnostikk, men også som støtte i behandling. Klinikkens rolle involverer en rekke medisinske 

støtteområder der en har fagmiljø som har spesialisert seg innen kreft og spesielle kreftformer. Dette 

gjelder både innen patologi, bildediagnostikk generelt og nukleærmedisin spesielt, klinisk biokjemi og 

mikrobiologi (på alle sykehusstedene). I tillegg drives det egen poliklinikk rettet mot kreftpasienter fra 

klinikkens avdeling for medisinsk genetikk. 

Akuttklinikken (AKU) er tungt involvert i kreftkirurgi gjennom ansvaret for faglige støttefunksjoner ved 

operasjonene og drifting av operasjonsstuer (alle sykehussteder), men også ved noe stråleterapi 

(Radiumhospitalet), ved smertelindring og ved bemanning av beredskapsfunksjon.  

Både utredning og behandling innen de fleste kreftområdene krever utstrakt grad av samarbeid mellom 

fagfolk fra flere medisinske spesialiteter og plassert i ulike seksjoner, avdelinger og klinikker. Det er i flere 

sammenhenger en diskusjon om spesialister som er nødvendige i tilknytning til en bestemt kreftform eller 

pasientforløp, bør organiseres sammen eller om alle bør være organisert i tilknytning til større grupper med 

samme fagbakgrunn dersom de er organisert i en annen enhet. I dag finnes det flere organisatoriske 

løsninger på dette. Som følge av behov for koordinering av pasientforløpene på tvers innen OUS, har 
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pakkeforløpene innen kreftdiagnostisering innført egne stillinger for forløpskoordinator, mange av disse 

funksjonene var også på plass før innføring av pakkeforløpene. I alle klinikker er det også koordinerende 

funksjoner rettet mot andre lokalsykehus i regionen og mot primærhelsetjenesten når det gjelder egne 

lokalsykehuspasienter.  

3.2.  Kreftpasienter i OUS 

3.2.1. Nyhenviste per sykehussted per år 
Fordelingen av nyhenviste pasienter per hoveddiagnose i 2013 er gitt i tabell 1. Dette reflekterer imidlertid 

ikke nødvendigvis aktiviteten. For eksempel vil en pasient som behandles i ulike faser gjennom sitt forløp 

ved flere ulike avdelinger ved samme sted, være langt mer krevende enn en annen pasient som kun er 

henvist til en del av forløpet (for eksempel stråleterapi). Bak disse tallene er det dessuten en blanding av 

pasienter som henvises til OUS som lokal- eller områdesykehus og til OUS som regionsykehus. Det vil i siste 

tilfelle kunne si at de har fått en primærutredning ved et annet lokalsykehus.  

Fordelingen av nyhenvisninger mellom sykehusstedene er ifølge denne oversikten Radiumhospitalet 36%, 

Aker 11%, Ullevål 24%, Rikshospitalet 28%. Fordelingen av krefttyper mellom sykehusstedene gjenspeiler 

generelt hvor ekspertisen og aktivitetene for kreftformen er plassert, men også spesielt hva slags 

behandling pasienten ev. direkte er henvist for og hvor den er lokalisert. 

TABELL 1 NYHENVISTE KREFTPASIENTER (OUS) FORDELT PÅ BEHANDLINGSSTED OUS OG TUMORLOKALISASJON – 

2013 (KILDE KREFTREGISTERET, EKSKL. NYHENVISTE FRA ANDRE SYKEHUS, SAMLET NYE I OUS ER CA 50 % MER) 

Lokalisering av 

primærkreft 

Totalt Aker Radiumhospitalet Rikshospitalet Ullevål 

Munn, svelg 262 0 85 175 2 

Fordøyelses-organ 896 5 139 318 434 

Lunge 720 0 214 260 228 

Hud 412 5 112 275 20 

Bein og bløtvev 121 1 105 11 5 

Bryst 623 0 247 2 374 

Gynekologisk 639 2 558 4 75 

Prostata, penis, 

testikkel 

823 464 336 2 17 

Nyre 116 46 41 22 7 

Urinblære 172 130 36 5 1 

Øye 46 0 0 0 46 

Hjerne 403 0 12 245 146 

Skjoldbruskkjertel 168 58 67 39 4 

Blod og lymfom 435 3 142 218 72 
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Andre 181 0 27 85 74 

Totalt 5953 713 2121 1660 1459 

 

3.2.2. Kreftpasienter og pasientoppmøter per sted per år 
Med utgangspunkt i kreftdiagnoser gir tabell 2 en oversikt over fordeling av pasienter, sykehusopphold og 

strålebehandling mellom Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål – basert på diagnosekoder for 

kreft eller oppfølging etter kreftbehandling, samt fordeling av kjemoterapikurer(det siste basert på 

Cytodose-rapport).  I denne oversikten må en ta i betraktning at flere unike pasienter inngår i 

pasientgrunnlaget flere steder og at aktiviteten som ligger bak hver enhet kan være svært ulik i omfang og 

komplikasjonsgrad. Oversikten viser at oppfølging og palliasjon av kreftpasienter i dag hovedsakelig skjer 

poliklinisk (se også nedenfor ang omfang av strålebehandling og medikamentell behandling som skjer 

poliklinisk).  Men andelen poliklinisk behandling varierer også mye mellom ulike kreftformer. 

TABELL 2 FORDELING AV TYPEN AKTIVITETER PÅ SYKEHUSSTED (2014)- (KILDE LIS) 

 Aker Radiumhospitalet Rikshospitalet Ullevål Totalt 

Antall pasienter 3 564 (11%) 12 941 (40%) 6 843 (21%) 9 371 (29%) 32 719 

Antall opphold      

     Døgn 1 097 (7%) 6 933 (41%) 4 944 (29%) 4 930 (29%) 16 808 

     Dagbehandling  193 (3%) 1 836 (28%) 3 140 (48%) 1 324 (20%) 6 493 

Poliklinikk – 

oppfølging og 

kontroll 

8 261 (6%) 55 673 (43%) 17 356 (13%) 47 388 (37%) 128 678 

Strålepoliklinikk - 53 600 (57%) - 40 496 (43%) 94 096 

Kjemoterapi kurer
1
 - 9 277 (45%) 1 092 (5%) 10 160 (50%) 20 529 

 

3.2.3. Strålebehandling og behandlingssted  
Oversikten i figur 2 baserer seg på 2013-tall og viser at 84 % av samlet strålebehandling gis poliklinisk. 60% 

av all strålebehandling i OUS gjøres på Radiumhospitalet og 40% på Ullevål.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kilde: Cytodose-registeret.Utvalg som er gjort er: Diagnosekode C (kreft) og Z08 (etterkontroll etter kreftbehandling) 

Pasienter med diagnosekode D, som innbefatter forstadier og usikkert malignitetspotensiale, er ikke tatt med. 
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FIGUR 2 ANDELEN STRÅLETERAPI GITT POLIKLINISK (KILDE KREFTREGISTERET, 2013 TALL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikten i tabell 3 viser hvordan strålebehandlingen er fordelt mellom Ullevål og Radiumhospitalet i 

innenfor ulike kreftformer. Denne fordeling av pasientgrupper og fagområder er dels historisk betinget og 

dels et produkt av planlagte samlingsprosesser etter fusjonen. Radiumhospitalet har praktiske talt all 

virksomhet innen ØNH, hud, sarkom, gynekologi, øye, hjerne, skjoldbruskkjertel, lymfom og blod. Ullevål 

har nærmest all virksomhet innen fordøyelsesrelatert kreft. For lunge, bryst, prostata og nyre/urinblære er 

onkologien delt omtrent på midten i volum mellom de to behandlingsstedene for strålebehandling. For 

Ullevål utgjør disse kreftgruppene sammen med de fordøyelsesrelaterte nærmere 100% av all 

stråleaktivitet der. En kan også merke seg at antallet oppmøter for strålebehandling per pasient varierer 

mellom kreftformene fra ca. 10 per pasient til ca. 20 per pasient 

TABELL 3 FORDELING AV STRÅLEBEHANDLING PÅ ULIKE KREFTTYPER OG MELLOM RADIUMHOSPITALET OG ULLEVÅL 

 Radiumhospitalet  Ullevål sykehus 

Diagnose Oppmøter Pasienter Oppmøter Pasienter 

Munn, svelg 8789 306 8 1 

Fordøyelses-organ 113 11 9428 617 

Lunge 6112 516 4878 437 

Hud 4939 353 5 1 

Bein og bløtvev 1062 59 0 0 

Bryst 12216 680 13802 746 

Gynekologisk 5941 228 10 1 

Prostata, penis, 
testikkel 

13220 628 13726 532 

Nyre, urinblære 810 91 752 69 

Øye 135 5 0 0 

Hjerne 3776 162 10 1 

Skjoldbruskkjertel 300 14 6 1 

Lymfom 2448 191 36 5 

Blod  900 89 36 5 

Andre 1314 54 687 158 

Totalt 62075 3387 43358 2570 

Kilde: LIS 
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3.2.4. Medikamentell behandling per sted  
Godt og vel 80% av all medikamentell behandling gis poliklinisk. Ullevål gir halvparten av all medikamentell 

behandling i OUS, og Radiumhospitalet litt under halvparten. Dette viser at mens Radiumhospitalet gir 

relativt større andel av strålebehandlingen, så gir Ullevål en litt større del av samlet medikamentell 

behandling. Dette er trolig dels et uttrykk for at Radiumhospitalet behandler kreftgrupper som relativt sett 

får noe mer strålebehandling enn de gruppene som er på Ullevål og dels at Radiumhospitalet har 

strålebehandling for kreftgrupper som for øvrig får sin onkologiske behandling på Rikshospitalet. Ullevål har 

medikamentell behandling som lokalsykehusfunksjon for størstedelen av pasientene i Oslo sykehusområde. 

TABELL 4 ANTALL MEDIKAMENTELLE KURER GITT I 2014 (CYTORDOSEREGISTERET) 

 Ullevål Radiumhospitalet Rikshospitalet Samlet 

Poliklinisk 9248 7024   

Inneliggende 908 2197   

Samlet 10156 9221 1092 20469 

Samlet % 50% 45% 5%  

Kilde: Cytodoseregisteret 
 
I tabell 5 gis en oversikt over medikamentelle kurer gitt til pasienter innen bestemte diagnoser (2014) 

fordelt på sykehussted. Det er valgt ut de største gruppene og de som er representert både på Ullevål og 

Radiumhospitalet. Uten sammenligning er de største gruppene på Ullevål brystkreftpasienter og pasienter 

med kreft i tykk- og endetarm. På Radiumhospitalet er medikamentell behandling spredt på flere 

sykdomsgrupper, med brystkreft, gynekologisk kreft og lymfomer som de største. Omfanget av kurer og 

andelen som gis inneliggende innen hver gruppe, må tas med dersom en flytter pasientgrupper mellom 

steder.  

TABELL 5 ANTALL MEDIKAMENTELLE KURER FOR UTVALGTE DIAGNOSER OG SYKEHUSSTED (CYTODOSEREGISTERET) 

Krefttype Ullevål Radiumhospitalet 

Brystkreft 4682 2664 

Lungekreft 562 284 

Prostata 596 59 

Blære/penis 88 71 

Tykk/endetarm 2373  

Spiserørkreft 347  

Analkreft 132  

Livmorhalskreft  921 

Eggstokkreft  1359 

Maligne melanomer  499 

ØNH-kreft  813 

Lymfomer  1907 

Sarkomer  281 
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3.2.5. Kirurgisk behandling per sted 
Oversikten over fordeling av kirurgisk kreftbehandling på sykehussteder i tabell 6 gjenspeiler dels den 

arbeidsdelingen som er gjort innenfor de kirurgiske fagene generelt (eks samling av HPB kirurgi på 

Rikshospitalet) og dels de krefttypene der det allerede er en form for samlede senter (gjelder foreløpig bare 

gynekologisk kreft). Det er ofte behov for samarbeid mellom «bekkenkirurgiske» fag (gynekologi, urologi og 

gastrokirurgi). Det oppstår derfor en viss avhengighet av at spesialister innen disse fagene er tilgjengelige 

på samme sted. Prostata, gastrokirurgi og gynekologisk kirurgi er de største kirurgiske gruppene på 

Radiumhospitalet i dag, mens brystkreft- og gastrokreftkirurgi er de uten sammenlign største gruppene på 

Ullevål. Kreftkirurgien på Aker preges av at urologisk avdeling fortsatt har sin største aktivitet her. En kan 

merke seg at omfanget av kirurgi på de forskjellige pasientgrupper ikke samsvarer med omfanget av 

strålebehandling.  Dette vil få konsekvenser dersom en bytter lokalisering av behandlingsgrupper med ulik 

tyngde av stråleterapi og kirurgi. 

TABELL 6 OMFANGET AV KIRURGISKE INNGREP PÅ KREFTPASIENTER PER STED OG UTVALGTE DIAGNOSER (2013-TALL) 

Kreftform Radiumhospitalet Ullevål Rikshospitalet Aker 

Lungekreft  171 207  

Brystkreft 164 411   

Skjoldbruskkjertel 102   130 

Melanom og annen 

hudkreft 
Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Nyrekreft 34   12 

Urinblærekreft 24   29 

Prostatakreft 330   300 

Testikkelkreft* 6   15 

Gynekologisk kreft 512    

Spiserør  35   

Magesekk  27   

Tykktarmkreft 24 128   

Endetarmkreft 70 49   

Kilde: Kreftkirurgi i Norge, Helsedirektoratet 2015 (NPR-tall)     * Fjerning av lymfeknuter på bakre bukvegg 

 

3.2.6. Oversikt over hvor i OUS ulike typer kreftvirksomhet foregår 
I tabell 7 gis en forenklet oversikt over hvor utredning og ulike behandlingstyper foregår i dag innenfor de 

ulike kreftformene. Dette er forenklet i den forstand at det er gitt kryss bare i den grad det foregår noe 

virksomhet av betydning, men samtidig kan det bak et kryss ligge virksomhet av svært ulik omfang og 

kompleksitet. Oversikten skiller ikke mellom om virksomheten er en lokalsykehus- eller regionfunksjon. 
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TABELL 7 OVERSIKT OVER HVA SLAGS KREFTRELATERT VIRKSOMHET SOM FOREGÅR HVOR I   OUS 

  Radiumhospitalet Aker sykehus Ullevål sykehus Rikshospitalet 

Kreftområde 

Utred-
ning* Kir beh 

Onko- 
beh 

Utred-
ning* Kir beh 

Onko- 
 beh 

Utred-
ning* Kir beh 

Onko- 
beh 

Utred-
ning* Kir beh 

Onko-  
beh 

Bryst X X X       X X X   X   

Thyreoidea X X X X X         X X   

Blære  X X X X X       X   X   

Nyre  X X X X X       X X X   

Prostata X X X X X       X       

Testikkel  X X X X       X       

Gyn. Kreft X X X                   

Sarkom X X X               X   

Blodkreft     X       X   X X   X 

Lymfomer X X X             X X  

Lunge X   X       X X X X X   
LARC + CRS-
HIPEC X X         X   X       
Spiserør / 
magesekk             X X X       

Tykktarm   X         X   X       

Rektum             X X X       
Melanom / 
hud X X X             X X   

Pankreas             X   X X X   

Primær lever             X   X X X   

Galleveier             X   X X X   

Hjerne     X       X X   X X   

Hode/hals     X             X X   

Penis X X X                   

Barn     X             X X X 
Kilde: Innspill fra fagmiljøene i arbeidsmøter *Primær utredning () få pasienter 

Oversikten viser at Radiumhospitalet har onkologisk behandling knyttet til 16 diagnosegrupper (i tillegg 

kommer kreft i tykk- og endetarm, der sykehuset bare har kirurgi). Kryss på samme funksjon på ulike 

sykehussteder kan bety at det er helt samme typen pasienter og helt samme behandling begge steder, men 

bak kryss samme sted kan også ligge en mer spesialisert arbeidsdeling onkologisk eller kirurgisk.  

Nedenfor gis en mer utfyllende og verbal beskrivelse av fordelingen av kreftvirksomhet på sykehusstedene 

organisert etter diagnosegrupper:  

Brystkreft. Litt over halvparten av totalbehandlingen gjøres i dag ved Ullevål, resten ved Radiumhospitalet. 

Det dreier seg i hovedsak om pasienter fra OUS opptaksområde, men også noen utenfor. Det er først og 
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fremst regionale brystkreftpasienter som ikke kan opereres som er samlet ved Radiumhospitalet. 

Brystkirurgi utføres på Radiumhospitalet og Ullevål. Det er volummessig dobbelt så mange på Ullevål, men 

uten at det er noen faglig funksjonsfordeling. Primær rekonstruksjon utføres av plastikk-kirurg begge steder 

og er alltid planlagt. Stråleterapi er fordelt nokså likt mellom Ullevål og Radiumhospitalet. I dag er 

fordelingen i hovedsak slik at pasienter med ventresidig brystkreft behandles ved Ullevål, mens pasienter 

med høyresidig brystkreft behandles ved Radiumhospitalet (pga. behov for pustestyrt behandling). Denne 

pasientgruppen forbruker ca. 25 % av strålekapasiteten i OUS. Kjemoterapi er i hovedsak en 

lokalsykehusfunksjon og størstedelen av den gis derfor ved Ullevål (kurativt og palliativt for pasienter fra 

OUS opptaksområde, Radiumhospitalet har ansvaret for Diakonhjemmet sektor). Hele brystkreftmiljøet ved 

Ullevål og Radiumhospitalet samarbeider tett innen både klinisk forskning og translasjonsforskning, der 

Kreftforskningsinstituttet spiller en stor rolle. Det foreligger planer for å samle all brystkreftvirksomhet i 

brystsenter ved Radiumhospitalet. 

 
Kreft i skjoldbruskkjertel. Kirurgien utføres i dag på Aker og Radiumhospitalet av spesialister i bryst-
/endokrinkirurgi med spesialkompetanse innen kirurgi på dette organet. Fjerning av lymfeknuter på halsen 
(halsglandeltoilette) utføres på Radiumhospitalet av thoraxkirurg. Onkologisk behandling gis ved 
Radiumhospitalet. Det pågår prosesser med tanke på samlokalisering av disse denne 
operasjonsvirksomheten. 
 
Lymfomer. Lymfompasientene ble samlet ved Radiumhospitalet i 2012 ved en flytting fra Ullevål. Ved 
Radiumhospitalet gis kjemoterapi, strålebehandling og HMAS. I en del gjennomføres tilsyn og gis bistand fra 
gastrokirurgiske miljøet på Radiumhospitalet. Det er tett samarbeid med sarkommiljøet og med 
forskningsinstituttet ved Radiumhospitalet. 
 
Lungekreft. Primærutredning skjer av lungemedisiner på Ullevål eller ved andre sykehusområder i HSØ 
(som lokalsykehus). Spesialutredning gjøres på Rikshospitalet for pasienter fra tidligere Helse Sør og på 
Ullevål for pasienter fra tidligere Helse Øst. Kirurgien gjøres i thoraxkirurgisk avdeling. Den er fordelt nokså 
likt mellom Ullevål og Rikshospitalet. Onkologisk behandling er fordelt mellom Ullevål og Radiumhospitalet, 
med lett overvekt av stråleterapi og betydelig overvekt av kjemoterapi ved Ullevål (jfr. 
lokalsykehusfunksjonen). Palliativ strålebehandling gis ved OUS for 80-90% av alle pasienter i Helse Sør-Øst 
(i tillegg gis dette ved Gjøvik og Kristiansand). Ved Radiumhospitalet gjøres kliniske studier i tilknytning til 
onkologisk behandling. Det er translasjonsforskning knyttet til Kreftforskningsinstituttet basert på 
vevsmateriale fra Rikshospitalet og Ullevål, og klinisk forskning gjøres begge steder med ulik profil. 
 
Kreft i spiserør-magesekk. Diagnostikk skjer i hovedsak ved gastromedisinske avdelinger, enten på Ullevål 
eller ved lokalsykehus utenom OUS. Videre utredning, kirurgisk behandling og onkologisk behandling skjer 
ved Ullevål. Behandling av spiserørskreft er sentralisert til OUS for hele HSØ, mens 
ventrikkelcancerbehandlingen er delt mellom OUS og AHUS. 
 
Kreft i lever, galleveier og bukspyttkjertel. Behandlingen er sentralisert til OUS for hele HSØ, det er også en 
viss landsfunksjon som tertiærsenter for revurdering og spesielle tilstander. Utredning skjer ved ved 
Rikshospitalet og Ullevål. Kirurgisk behandling ble for to år siden samlet ved Rikshospitalet etter flytt fra 
Ullevål. Onkologisk behandling gis ved Ullevål. Samarbeid med forskningsinstitutt både ved Rikshospitalet 
og Radiumhospitalet. 
 
Tykk- og endetarmskreft. Pasientene diagnostiseres i hovedsak ved Gastromedisinsk avdeling på Ullevål 

eller andre sykehus i regionen. Utredning og operasjon foregår ved Ullevål og Radiumhospitalet. 

Kolorektalkirurgi er funksjonsfordelt innen Avdeling for gastrokirurgi slik at det som gjøres ved 
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Radiumhospitalet er lokalavansert rectumcancer (LARC) og cytoreduktiv kirurgi med varm 

cellegiftbehandling i bukhulen (CRS-HIPEC). Kolorektalkirurgiske inngrep (inngrep i tykk- og endetarm) på 

Radiumhospitalet er avhengig av urologisk kompetanse og plastikk-kirurg som må være tilgjengelig på 

samme sted. Den øvrige delen av kolorektalkirurgien utføres på Ullevål. Tykktarmskirurgien er nært knyttet 

til akuttfunksjonen siden opp mot 30 % debuterer akutt. 

All onkologisk behandling er nå samlet ved Ullevål etter flytting av virksomhet fra Radiumhospitalet i 2012. 
Forskning knyttet til tykk- og endetarmskreft skjer både ved Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. 
Dette gjelder kliniske studier og translasjonsforskning. Laboratorieforskningen ved tykk- og endetarmskreft 
ble i 2011 samlet ved Kreftforskningsinstituttet på Radiumhospitalet, og i dag foregår et godt 
forskningsmessig samarbeid mellom de ulike steder innen både kirurgisk og onkologisk virksomhet. 
 
Analkreft er samlet ved Ullevål med unntak av de relativt få pasienter som trenger kirurgisk behandling. 
Denne gis ved Radiumhospitalet (regionfunksjon). 
 
Nevroendokrine svulster. Disse pasienter behandles i et samarbeid mellom Rikshospitalet og Ullevål. 
 
Prostatakreft. Primær diagnostikk av prostatacancer skjer ved urologisk poliklinikk Aker og ved andre 
spesialistpoliklinikker i HSØ. Kirurgisk behandling i form av radikal prostatektomi er nokså likt fordelt 
mellom Aker og Radiumhospitalet. Operasjon på prostata via urinrøret (transurethral reseksjon) med 
tilfeldig funn av kreft i prøvematerialet er ikke omtalt i denne rapporten. Onkologisk behandling i form av 
strålebehandling er også nokså likt fordelt mellom Ullevål og Radiumhospitalet. Denne behandling er 
omfattende og legger beslag på ca. 25 % av stråleterapikapasiteten. Brachyterapi gis kun ved 
Radiumhospitalet. Kjemoterapi gis ved Ullevål (jfr. lokalsykehusfunksjon). Det foreligger planer for at all 
onkologisk behandling ved prostatakreft skal samles ved Ullevål og at kirurgisk behandling skal flyttes fra 
Aker til Ullevål. Forskningsmessig er det samarbeid mellom det kliniske/diagnostiske miljøet, Institutt for 

Kreftforskning og enheten for utprøvende kreftbehandling. Urologisk forskningslab ved Aker ble i 2011 flyttet til 
Kreftforskningsinstituttet ved Radiumhospitalet. 
 
Testikkelkreft. Pasienter diagnostiseres og får kirurgisk behandling ved Aker. Pasienter som skal ha gjort 
fjerning av lymfeknuter på bakre bukvegg (retroperitonealt lymfeknutetoilette) er nå samlet ved 
Radiumhospitalet. All onkologisk behandling for HSØ er samlet ved Ullevål etter at pasientene ble flyttet fra 
Radiumhospitalet i 2012. 
 
Nyrekreft og blærekreft. Alle pasienter utredes og behandles kirurgisk ved Aker. Onkologisk behandling gis 
ved både Ullevål og Radiumhospitalet. Det er planlagt at all onkologisk behandling skal samles ved Ullevål 
og at kirurgisk behandling skal flyttes fra Aker til Ullevål. 
 
Gynekologisk kreft. Utredning, kirurgisk behandling, medikamentell behandling og strålebehandling er 

samlet fra 2012 ved Radiumhospitalet. Det er et forskningsmessig samarbeid med 

Kreftforskningsinstituttet. Behandling av gynekologisk kreft innebærer både kirurgi, cellegiftbehandling og 

strålebehandling. Rekkefølgen og hvilken behandlingsform som velges, avgjøres av et tverrfaglig team i 

MDT møte. Gynekologisk kreft er det eneste fagområde som har onkologisk behandling innbefattet i egen 

spesialitet, innen de fleste andre områder er dette ivaretatt av onkologer. Det kan registreres en utvikling 

mot større bruk av onkologer innen dette feltet. Gynekologisk kreftkirurgi er omfattende buk- og 

bekkenkirurgi og utføres bare på Radiumhospitalet. Gastrokirurgisk kompetanse er nødvendig i en del av 

inngrepene spesielt i forhold til bekkenkirurgi og tarmanastomoser. Behovet for denne bistanden virker å 

være økende. Det vil også av og til være nødvendig med urologisk kompetanse.  Ofte, men ikke alltid, vil 

behov for annen kompetanse enn gynekolog kunne planlegges. Virksomheten bør derfor innrettes slik at 
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gastrokirurg og urolog er tilgjengelig på samme sted. Ved kirurgisk behandling av vulva-cancer vil det være 

nødvendig med plastikkirurg. Dette kan i alle tilfelle planlegges. 

Hjernekreft (CNS-kreft). Utredning skjer ved Nevrologisk avdeling både på Rikshospitalet og Ullevål, og 
kirurgisk behandling gjøres ved Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål. Onkologisk behandling ble 
i 2013 samlokalisert ved Radiumhospitalet. Det er godt forskningsmessig samarbeid mellom Rikshospitalet, 
Ullevål og Radiumhospitalet. 
 
Hode- halskreft (ØNH-kreft). Utredning og kirurgisk behandling skjer ved Rikshospitalet. Onkologisk 
behandling er nå samlet ved Radiumhospitalet etter flytting fra Ullevål. 
 
Kreft i øyet. Disse pasienter behandles i hovedsak ved øyeavdelingen på Ullevål. 
 
Sarkomer. Disse pasienter utredes og behandles både onkologisk og kirurgisk (både av ortopeder og 
abdominalkirurger) ved Radiumhospitalet der de i lengre tider har vært samlet. På dette området er det et 
tett samarbeid med Kreftforskningsinstuttutet. 
 
Hudkreft. Pasienter med melanomer og andre hudkreftsvulster utredes og behandles kirurgisk ved 
Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Onkologisk behandling ble i 2012 samlet ved Radiumhospitalet ved 
flytting av virksomhet fra Ullevål. Det er betydelig forskningsaktivitet på melanom både ved Institutt for 

Kreftforskning og ved avd. for patologi 
 
Hematologiske kreftsykdommer. Pasienter med myelomatose utredes og behandles i hovedsak ved 
Rikshospitalet. Strålebehandling ved myelomatose gis ved Radiumhospitalet etter flytting fra Ullevål.  
Pasienter med ulike former for leukemier utredes og behandles i sin helhet ved Rikshospitalet. Det er noe 
poliklinisk aktivitet ved Ullevål knytte til hematologisk virksomhet. Forskningsmessig samarbeid i hovedsak 
med institutt ved Rikshospitalet, noe med Radiumhospitalet. 
 
Barnekreft. Disse pasienter er nå samlet ved Rikshospitalet etter flytting fra Ullevål. Hoveddelen av 
behandlingen foregår ved Rikshospitalet, mens strålebehandling gjøres ved Radiumhospitalet etter flytting 
fra Ullevål. 
 

3.2.7. Palliasjon  
Palliasjon/lindrende behandling omfatter både behandling, pleie og omsorg. I denne sammenheng 

defineres palliasjon/lindrende behandling som ikke-tumorrettet behandling (både i form av kirurgi, 

strålebehandling, medikamentell behandling) med hensikt å lette pasientens fysiske, psykiske, sosiale og 

eksistensielle utfordringer. Tradisjonelt er lindrende behandling gitt når både kurativ og livsforlengende 

behandling er avsluttet, som et tilbud i de siste levemåneder. Imidlertid viser nyere studier at integrering av 

lindrende behandling tidlig i sykdomsforløpet gir gevinster både for symptomlindring, livskvalitet og til dels 

levetid. 

Ved Oslo universitetssykehus er palliative tiltak i noen grad integrert i den tumorrettede behandling. Den 

spesifikke palliative behandling knyttet opp til et palliativt fag- og forskningsmiljø er de siste 10-15 årene 

bygget opp i sykehuset. For ca. 15 år siden ble det etablert regionale kompetansesentra for lindrende 

behandling ved både Ullevål sykehus og Radiumhospitalet. Disse ble samlet og lokalisert ved Kreftsenteret 

ved Ullevål sykehus i 2008. I dette senteret er det ansatt fagpersonell med ulik fagbakgrunn og forskere 

innen palliativ medisin. Oppgaver er kompetanseoppbygging og -spredning i HSØ samt forskning innen 

fagområdet.  Ved Ullevål er det også en stor klinisk enhet med sengepost (12 senger), poliklinikk og 

palliativt team som sentrale elementer i Seksjon for lindrende behandling. Det palliative team har 
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funksjoner innad i sykehuset, i mindre grad utad mot sykehjem og hjem. Seksjonen har også et palliativt 

team ved Radiumhospitalet, men ikke ved Rikshospitalet og Aker. Seksjonen ivaretar både 

lokalsykehusfunksjoner for pasienter fra OUS opptaksområde, samt regionsfunksjoner.  

 

3.3. Støttefunksjoner 

3.3.1.  Nåsituasjon 

Med utgangspunkt i den virksomheten som nå er på Radiumhospitalet er det åpenbare svakheter når det 

gjelder støttefunksjoner. Dette dreier seg om PO-kapasitet, indremedisinske støttefunksjoner (som 

hjertemedisin, infeksjonsmedisin, lungemedisin), og beredskap på kveld/natt. Støttefunksjonene var heller 

ikke robuste før fusjonsprosessene, men utviklingen har ytterligere svekket dem.  

Når det gjelder endoskopivirksomhet utføres dette på Radiumhospitalet i begrenset omfang av 

gastrokirurger (øvre og nedre endoskopi) eller av spesialist fra Rikshospitalet (bronkoskopi). Pasienter med 

behov for mer krevende prosedyrer eller annen alvorlig sykdom blir oftest flyttet til Rikshospitalet eller 

Ullevål. 

Radiumhospitalet har som en del av omorganiseringene og flytting av oppgaver innen OUS, ikke en ren 

intensivavdeling, men avdelingen har som hovedoppgave postoperativ overvåking etter kirurgi. Den er også 

viktig i den akutte beredskap på Radiumhospitalet. Avdelingen er forventet å behandle og stabilisere akutt 

syke pasienter i inntil 24 timer. Akuttelefonen bemannes av postoperativ enhet og en av sykepleierne på 

postoperativ er med i hjertestansteamet.  

Det kirurgiske miljøet på Radiumhospitalet har over lengre tid uttrykket et ønske om en noe større 

overvåkningskapasitet. Det dreier seg både om noe mer postoperativ overvåkning (overliggere) og bedre 

kapasitet til å håndtere forbigående akutt dårlige pasienter. Det onkologiske miljøet har også pasienter de 

ønsker kortvarig overvåkning av og lettere respiratorisk støtte til. Alvorlige blødninger flyttes i dag til Ullevål 

eller Rikshospitalet. Noen onkologiske pasienter tas ikke imot på Radiumhospitalet for oppstart av 

kjemoterapi pga. begrenset overvåkningskapasitet, men behandles på Rikshospitalet eller Ullevål..  

3.3.2.  Tiltak som bør gjøres uavhengig av valg av modell 

Det forventes aktivitet ved Radiumhospitalet i minst 15 år. Nesten uansett hvilken aktivitet som skal være 

der videre er det behov for tiltak som bedrer kvaliteten av den medisinske driften på Radiumhospitalet. Det 

er behov for forsterket postoperativ virksomhet med bedre overvåkningsmuligheter, respiratorisk støtte og 

beredskap. Det er også behov for bedre tilgang på kompetanse innen hjertemedisin, infeksjonsmedisin og 

ev. lungemedisin.  Økningen i antallet eldre pasienter som gis omfattende kreftbehandling vil øke, og det 

kan også bidra til et behov for å tilsyn fra geriater for å håndtere tilstander knyttet til at disse har flere 

sykdommer og redusert funksjonalitet på ulike områder. 

Nærmere om Postoperativ enhet (PO), overvåkning, respiratorpasienter og beredskap: PO har i dag fysisk 

plass til 9 senger på PO siden og 4 plasser på intensivdelen samt ett enerom. Enerommet er på ingen måte 

et isolat, da det verken har sluse eller bad/toalett. 

Seksjonen er bemannet med en blanding av spesialsykepleiere og sykepleiere uten videreutdanning. Det 

har de senere år vært vanskelig å rekruttere spesialsykepleiere. Bare ca. 25 % av personalet er per i dag 

spesialsykepleiere.     
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PO er med nåværende behandling forventet å kunne håndtere inntil 4 postoperative overnattings 

pasienter, mandag til torsdag. Det er forventet at PO skal kunne stabilisere og håndtere akutt dårlige 

pasienter i inntil 24 timer. Personalet fra PO inngår også som en del av stans teamet på Radiumhospitalet. 

Enheten dekker i realiteten både ordinær postoperativ funksjon, akutte komplikasjoner hos pasienter 

under ulike typer behandling på Radiumhospitalet og ev. hjertestans. Så lenge Radiumhospitalet har 

inneliggende pasienter og ikke bare poliklinisk virksomhet, må en dekke disse funksjonene og 

hjertestansberedskap på døgnbasis med spesialiserte sykepleiere, anestesilege og 

indremedisiner/kardiolog og infeksjonsmedisiner (på dagtid, tilgjengelig bakvakt kveld/natt og helg). 

Andelen med tung kirurgi har medført at pasienter som har gjennomgått omfattende inngrep overflyttes til 

sengepost. Dette medfører betydelig merbelastning for personalet og suboptimal overvåkning av disse 

pasientene. På natt og i helg er det bare tre sykepleiere på PO. Disse skal både behandle pasienter og være 

en del av stans teamet. Ved utrykning til stans er det bare 2 sykepleiere igjen på PO. Dette er en svært 

sårbar situasjon.  

En svært liten del av personalgruppen er intensivsykepleiere. Dette er en stor utfordring i forhold til det å 

kunne tilby tilfredsstillende behandling i en akutt situasjon. Fraværet av regelmessige erfaring med 

behandling av intensivpasienter føringer eksisterende kompetansen til både intensivsykepleiere og 

anestesileger.  

En relativt liten oppbemanning vil gi en betydelig styrking av avdelingens mulighet både til å tilby 

overnattingsplasser og til å kunne håndtere akutt situasjoner. En økning av antall sykepleiere på natt fra 3 

til 4 vil bety at avdelingen kan håndtere 6 overnattingspasienter. Det vil også gjøre avdelingen mindre 

sårbar når en av sykepleierne forlater avdelingen for å ta del i stans teamet. Dersom avdelingen skal kunne 

stabilisere og håndtere akutt syke, er det en forutsetning at det minst er en intensivsykepleier på hvert 

vaktskift. Dette betyr at andelen av spesialistsykepleiere på avdeling må økes betraktelig. Dersom 

kompetansen blant intensivsykepleierne og anestesilegene skal opprettholdes er det nødvendig at det 

behandles noe respirator pasienter på avdelingen i kortere perioder, når det er forsvarlig og fornuftig ut i 

fra pasientens forventede forløp. Så lenge Radiumhospitalet ikke har en full og ordinær intensivenhet, bør  

PO/overvåkning/intermediærenheten har et faglig samarbeid (ev. rullering av medarbeidere) med den 

intensivenheten som tar imot ev. slike pasienter som måtte komme fra Radiumhospitalet. 

En samlokalisering av Postoperativ overvåkning, kirurgisk intermediær overvåkning og onkologisk 

overvåkning vil sannsynligvis være ressurseffektivt, da personalet i noen grad kan utfylle hverandre med 

nødvendig kompetanse og avdelingen vil være mer robust i forhold til svingninger i belegg. Dette tiltaket vil 

også bidra til å redusere faren for at en i det postoperative forløpet får en flaskehals som kan føre til 

strykninger i operasjonsprogrammet.  

Kirurgisk og onkologisk drift ved Radiumhospitalet vil kreve en beredskap. En oppegående akuttberedskap 

forutsetter tilstedeværelse av både anestesilege og intensivsykepleier. Det er fornuftig at den tunge 

intensivvirksomheten i OUS er samlet få steder. Lettere overvåkningspasienter med moderate behov for 

intensivstøtte bør derimot kunne håndteres lokalt på Radiumhospitalet. En slik ordning er gunstig i forhold 

til kontinuiteten i pasientbehandlingen og optimal utnyttelse av lokale ressurser. En slik utnyttelse av 

ressursene vil også medføre nødvendig trening og erfaring for personellet som er essensielt i forhold til å 

opprettholde den kompetanse som er nødvendig å ivareta tilfredsstillende pasientsikkerhet i akutte 

situasjoner. De som bemanner PO/overvåkning og beredskap ved Radiumhospitalet (anestesi, kardiologi og 
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infeksjonsmedisin) har dessuten viktig oppgave i å drive opplæring i forhold til annet personale på 

Radiumhospitalet og må ha kapasitet til dette. 

En fremtidig organisering på Radiumhospitalet bør derfor inneholde en overvåkningsavdeling som kan 

håndtere den daglige driften og tilby tilfredsstillende beredskap for de inneliggende pasientene. Dagens 

drift og beredskap er svært marginalisert. Kompetansen blant personalet på PO blir stadig lavere. Dette 

skyldes både mangel på daglig erfaring og at en stadig større andel av personalet ikke er 

intensivsykepleiere.  

3.3.3.  Nærmere om hjertemedisin 

Hjertemedisin spiller en rolle på Radiumhospitalet på disse områdene: 

 Preoperative vurderinger og kontroller under pågående onkologisk behandling 

 Akuttmedisinsk støtte (jfr. punktet over) 

 Oppfølging av pasienter over tid i forhold til problemstillinger rundt mulige senskader og 
bivirkninger 
 

Behovet for kardiologisk tilsyn og støtte ved Radiumhospitalet er åpenbart til stede. Bruken av kardiolog 

handler i mange tilfeller om gjennomføring av en ekkokardiologisk undersøkelse. I flere sammenhenger 

forutsettes det eksplisitt og implisitt at det gjennomføres en ekko-undersøkelse. Dette vil også kunne 

erstatte et relativt stort bruk av nukleærmedisinsk undersøkelser (MUGA) med uønsket høy 

stråleeksponering over tid. Kapasiteten for dette er generelt for lav ved OUS, men kan forbedres ved 

utdanning og engasjement av flere ekko-teknikere (egen videreutdannelse i Trondheim).  

For å dekke de funksjonene kardiologer har ved Radiumhospitalet, kunne det vært opprettet en kardio-

onkologisk enhet. Denne kunne hatt faste ekkoteknikere og sykepleiere på Radiumhospitalet og hatt en 

kardiologstilling på Radiumhospitalet som ble fylt gjennom en rullering av kardiologer knyttet til en 

kardiologisk avdeling i OUS. Behovet for kardiologisk tilsyn med ekkokardiografi er også forventet å øke på 

Ullevål. Dette behovet ivaretas av Hjerteavdelingen i MED. 

3.3.4.  Nærmere om infeksjonsmedisin 

Infeksjonsmedisin på Radiumhospitalet er både knyttet til håndtering av mer akutte infeksjonstilstander 

som oppstår hos pasienter innlagt til behandling og vurdering og utredning av pasienter som har med seg 

infeksjonstilstander ved innleggelse eller som skal til poliklinisk behandling. I en tid med betydelig grad av 

resistensproblematikk samtidig med at pasientpopulasjonen ved Radiumhospitalet er spesiell med mange 

immunkomprimerte kreftpasienter, er tilstedeværelsen av denne spesialiteten svært viktig. 

Radiumhospitalet henter i dag støtte innen infeksjonsmedisin både gjennom å ha direkte tilknyttet en 

infeksjonsmedisiner i egen virksomhet, og gjennom telefonisk konsultasjon fra infeksjonsmedisin på 

Rikshospitalet og ved infeksjonsmedisin på Ullevål.  

I prinsippet er det en utfordring å ha en infeksjonsmedisiner som ikke har en tilknytning til et større 

infeksjonsmedisinsk fagmiljø. Et alternativ som har vært drøftet tidligere er at den tilstedeværende 

infeksjonsmedisiner på Radiumhospitalet rullerte fra det største infeksjonsmiljøet i OUS. 

Samarbeidet med mikrobiologisk lab er i tillegg viktig for infeksjonsmedisinernes virksomhet. Det vil her 

trolig gå i retning av mer pasientnært utstyr som kan gi raske svar (PCR baserte metoder).  
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3.3.5. Nærmere om patologi 
Patologi i OUS er delvis subspesialisert i forhold til hvilke pasientgrupper og fag de arbeider mot. Dette 

samsvarer delvis med fordeling av pasienter mellom de tre stedene det er patologiske labber.  

Patologi med lab flytter til høsten inn i nye lokaler på Radiumhospitalet, OCCI bygget. Dette betyr i praksis 

en styrking av patologifunksjonen på Radiumhospitalet også ved en styrket sammenkopling mellom 

forskning og rutinepatologi.  

Når OCCI bygget tas i bruk vil molekylærpatologi som har vært lokalisert både på Rikshospitalet og 

Radiumhospitalet samles på sistnevnte sted. Dette laboratoriet er under rask utvikling og har nå i overkant 

av 30 årsverk. Alle tester er innenfor kreftområdet og omfatter tester som er en viktig del av klassifisering, 

spesielt innen hematologiske neoplasier. I tillegg utføres en rekke predikative gen analyser, dette er et 

område som vokser raskt og som er avgjørende for valg av bl.a. målrettet kreftbehandling. Mange av 

testene krever god og rask prøveflyt (spesielt hematologiske neoplasier) og nærhet til cytology, radiologi og 

klinisk miljø. I tillegg er dette miljøet involvert i kliniske studier, både på tvers av tumorgrupper (eks. 

MetAction-prosjektet) og innen tumortyper (bl.a. er det et økende omfang har predikitive tester for 

lungeneoplasier).  Innføring av massiv parallell sekvensering/next generation sequencing i diagnostisk 

setting og som et ledd i kliniske studier er stor. Dette krever avansert teknisk utstyr og kompetanse innen 

mange fagfelt og man samlokaliserer nå kjernefasilitetene for genomikk og bioinformatikk i 

molekylærpatologi med OCCI bygget. I dette tverrfaglige miljøet vil det være kort avstand til kliniske miljø 

og mange andre kreftforskningsmiljø (Instituttet for Kreftforskning), flere ansatte er i delte stillinger for å 

fasilitere denne tette kontakten som trengs. 

Patologene på Radiumhospitalet legger selv stor vekt på fysisk nærhet på Radiumhospitalet som et fortrinn 

både i forhold til deres virksomhet på Radiumhospitalet og for kreftbehandlingen på Radiumhospitalet. 

Begrunnelsen for dette er både at det gjør det enkelt med deltakelsen i tverrfaglige møter og annet 

tverrfaglig arbeid, lett å håndtere ferskt vev (viktig bla for genetikk og cytogenetikk) og for samarbeidet mot 

Forskningsinstituttet (samspillet mellom diagnostiske fagmiljø og kreftforskning får stadig større 

betydning). Betydningen av fysisk nærhet i forhold til ferskt vev, kan etter hvert reduseres ved ny teknologi 

som gir mulighet for å bruke lagrede vevsprøver istedenfor ferskt vev 

3.3.6.  Nærmere om radiologi 

Den radiologiske kompetansen som er på Radiumhospitalet er spesialisert mot støtte til de kreftformene 

som håndteres der. Alle radiologene inngår i ett eller flere tverrfaglige team. De fleste pasientene henvises 

til Radiumhospitalet for behandling etter å ha fått sin primærdiagnostikk utført ved andre HF, institutter 

eller annen lokalisasjon i OUS. Radiologenes oppgaver i den forbindelse er å presentere pasientens historikk 

og status ut fra de undersøkelsene som foreligger til klinisk møte (demonstrasjon eller tverrfaglig møte) 

som delgrunnlag for behandlingsplanlegging. Denne del av virksomheten krever ikke radiografer eller 

laboratoriekapasitet ved Radiumhospitalet, men utgjør nær 50 % av radiologenes aktivitet. 

For en del av forløpene, foregår cancerbehandlingen ved flere lokalisasjoner i OUS. Det krever mer 

ressurser fra radiologi enn om hele behandlingssløyfen foregår ved samme lokalisasjon ved at mye 

radiologressurser går med til å presentere pasientens status ved overføring.   

Egen produksjon ved Radiumhospitalet er, foruten utredninger der Radiumhospitalet også er lokalisasjon 

for primærutredninger, forløpskontroller under behandling, utredninger av recidiver og kontroller etter 

behandling. Intervensjonsradiologien har sin tyngde i å ta vevsprøver, og etablering av veneporter. 

Oppfølging av utprøvende behandling utgjør også en vesentlig andel av aktiviteten. 
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Radiologkapasiteten har gjennom år vært en flaskehals, og de siste årene har det blitt gjennomført en 

oppbemanning. Til tross for det er det ikke tilstrekkelig radiologkapasitet til alle tjenester som etterspørres, 

radiologi er fortsatt en vesentlig flaskehals.  

Tendensen går i retning av at det etterspørres mer ressurskrevende diagnostikk. Særlig MR som krever mer 

maskintid, radiograftid og radiologtid enn andre undersøkelser. Det er også stadig økende etterspørsel 

etter CT undersøkelser, og biopsier (ultralyd og CT).   

I et perspektiv på 15 år, med forventet økt pasienttilstrømning på 48 % vil det kreves stor satsing på 

tilpasset radiologibemanning. Ikke minst i lys av de siste tiårs utvikling med stadig flere typer cancer med 

lang forventet levetid under medikamentell behandling tross avansert sykdom, der behandlingen 

monitoreres bl a med CT og MR. 

3.3.7.  Nærmere om nukleærmedisin 

Dette er et relativt lite fagmiljø, og de har nå en rotasjonsordning for sine leger på tvers av 

virksomhetsstedene i OUS.  

Virksomheten på Radiumhospitalet preges av mangel på oppdatert utstyr. Planer for en ny Spect-CT er 

utredet ferdig, men ble stoppet nylig. Denne skulle erstatte et gammelt gamma-kamera. Dette betyr at det 

ikke kan gjøres skjelettundersøkelser på Radiumhospitalet i dag. Spect-CT savnes også i forbindelse med 

vaktpostlymfeknute-diagnostikk.  Når det gjelder terapidoser med radio-jod, settes denne på 

Radiumhospitalet, mens pasientene må utføre billedtakingen på Ullevål. Det utføres et stort antall MUGA i 

tillegg til PET/CT samt renografi og GFR-undersøkelser /727 i 2014), sentinel node (78 i 2014) og 

terapidoser (gjelder thyroidea og lymfom, 155 i 2014). Pasientgruppene består primært av polikliniske 

pasienter. 

3.3.8.  Hvordan kan alternative modeller kunne påvirke behovet for støttefunksjoner 

Det vil uansett modell for virksomhet på Radiumhospitalet være behov for de støttefunksjoner som er 

nevnt foran. Størrelsen på tilbudet kan diskuteres, men nødvendig kompetanse er sentralt. Dette gjelder 

innenfor alle områder. Modeller der all behandling innen noen pasientgrupper for en stor del er samlet på 

Radiumhospitalet, vil inneha pasientgrupper som har de samme behov som pasientgruppene i et 

kreftsykehus med en større bredde i diagnosegrupper. Det å liste opp støttefunksjoner som kan fjernes ev. 

må tillegges blir derfor galt. I denne sammenheng har diskusjonen hele tiden rettet seg inn mot den 

kirurgiske virksomheten som er stor i dag. Komplisert kjemoterapi som ved utprøvende behandling skal 

fortsatt være lokalisert ved Radiumhospitalet og krever som et eksempel de samme støttefunksjonene inn 

mot medisinsk overvåkning. Dette gjelder også i stor grad inn mot andre områder av den medisinsk 

onkologiske behandlingen. Avansert intervensjonsradiologi med biopsitaking som blir omfattende i 

framtidens kreftdiagnostikk, krever også PO og beredskap. 

 

3.4. Forskning 

3.4.1. Forskning generelt 

Kreftforskning utgjør en stor del av OUS totale forskningsaktivitet. Av det totale årlige volumet på ca. 1700 

originale publikasjoner utgjør kreftrelaterte artikler ca. 40% (data innsendt til OUS’ CCC-

akkrediteringssøknad). For solide svulster er det mange etablerte samarbeidsprosjekter mellom kliniske 

forskere, patologer og forskere på Institutt for Kreftforskning (KRF). Dette gjelder spesielt innen brystkreft, 

lungekreft, colorektalkreft, sarkomer, maligne lymfomer, gynekologisk kreft, prostatakreft, maligne 

melanomer og tidlig klinisk utprøving. Viktige samarbeidsrelasjoner er etablert både innen samme sted 
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(eksempelvis mellom klinikk og KRF på Radiumhospitalet, mellom ulike steder innen OUS (for eksempel 

mellom KRF og kliniske og patologi-miljøer på Ullevål, Rikshospitalet og Aker), samt betydelige nasjonale og 

internasjonale samarbeidsrelasjoner.  

Fysisk nærhet fremmer forskningssamarbeid, hvilket også kom tydelig frem på workshop-diskusjonene i 

forbindelse med dette prosjektarbeidet 27/5 og 17/6 2015.  Innen tumorområdene nevnt ovenfor, befinner 

de fleste av de sentrale kliniske forskningsmiljøene seg på Radiumhospitalet. Dette understøtter en tett og 

kontinuerlig interaksjon. Flere av disse miljøene er internasjonalt ledende. Av 10 OUS-klinikere og en 

patolog med formell deltidsfunksjon som forskere på KRF har 9 også sin pasientrettede funksjon på 

Radiumhospitalet. Den fysiske samlokaliseringen har også muliggjort at to av klinikerne innehar stilling som 

forskningsgruppeledere på KRF, og det har også bidratt til at delte stillinger mellom klinikk og Instituttet har 

fungert godt i praksis. En nylig gjennomgang av Instituttets forskningsaktivitet og strategi konkluderte bl.a. 

med at samarbeidet med klinisk forskning bør styrkes ytterligere for å øke internasjonal konkurransekraft.  

Fordelen med et tett og nært samarbeid mellom forskning og klinikk er selvfølgelig ikke bare knyttet til 

kreftbehandling og Radiumhospitalet, men gjelder generelt. Eksempelvis sees lignende utvikling innen 

andre OUS-miljøer, som maligne blodsykdommer på Rikshospitalet. En har her et tilsvarende 

forskningssamarbeid mellom det kliniske miljøet og nærliggende avdelinger som Institutt for Immunologi, 

Avdeling for Patologi og Norsk Senter for Molekylær Medisin (NCMM). 

En stor andel av kreftforskningen ved OUS er knyttet til utvikling og utprøving av ny medikamentell 

behandling, både i modellsystemer i laboratorier og i preklinisk og klinisk utprøvning. Imidlertid foregår 

også forskning knyttet til strålebiologi og stråleterapi, samt palliativ medisin. Det er et betydelig behov for å 

utvide forskningsaktiviteten innen disse områdene, i tillegg til forskningsvirksomhet innen kirurgiske 

teknikker, diagnostikk, rehabilitering og utvikling av helsetjenesten på kreftområdet. En bedre samordning 

av forskningskompetansen innen ulike miljøer i OUS og ved Universitetet og høgskoler kan muliggjøre 

dette.  

Nåværende samarbeidsformer mellom klinikk, patologi og Institutt for Kreftforskning (KRF) på 

Radiumhospitalet kan illustreres ved eksemplene nedenfor. Det understrekes at denne listen på ingen måte 

er komplett, og at flere av tumorformer som er valgt ut har spesiell relevans for dette prosjektarbeidet: 

3.4.2 Forskning på brystkreft 

Den basale og translasjonelle brystkreftforskningen ved OUS ledes fra seksjon for kreftgenetikk ved KRF, 

som også er hovedsetet for KG Jebsen-senteret dedikert til temaet. Seksjonen og senteret ledes av A.L. 

Børresen-Dale. Forskningen involverer flere grupper ved seksjonen, og har et utstrakt samarbeid i Oslo-

området (Ahus, Radiumhospitalet, Ullevål), og har en fremtredende rolle i flere nasjonale og internasjonale 

prosjekter.  Prosjektene innbefatter både translasjonsforskning (genomikk, bioinformatikk, 

molekylærbiologisk klassifikasjon, biomarkører, prognose, tumorutvikling, tumor heterogenitet) og klinisk 

forskning med parallell laboratorieforskning og utstrakt biobanking (mikrometastase- og EMIT-prosjektene 

ledet fra Radiumhospitalet, NeoAva- og IBCT-prosjektene ledet fra Ullevål), i tillegg til andre kliniske 

utprøvingsprosjekter. Innen dette miljøet har to onkologer fra hhv Radiumhospitalet (Naume) og Ullevål 

(Engebråten) og en patolog fra Radiumhospitalet (Russnes) 50% avsatt tid til forskning på KRF. 

3.4.3 Forskning på colorectalkreft 

Fem forskningsgrupper på KRF har betydelig aktivitet mot colorectalkreft, hvorav tre ved seksjon for 

molekylær onkologi (Lothe, Skotheim, Lind), en ved seksjon for tumorbiologi (Flatmark) og en ved seksjon 

for kreftgenetikk (Kure/Helland). Lothe leder både et KG Jebsen-senter for colorectalkreft og et OUS 

institusjonelt satsningsområde innen samme tema (SMART-prosjektet). Tematikken er bred og 
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translasjonsrettet innen molekylærbiologiske prognostiske og prediktive markører, tumor hetrogenitet, 

utvikling av markører for tidlig deteksjon og monitorering (seksjon for molekylær onkologi), fokus på 

biologiske aspekter ved lokalavansert og metastatisk sykdom (seksjon for tumorbiologi) og biomarkør-

korrelasjon med respons på kjemoterapi (seksjon for kreftgenomikk). Vevsmaterialet er et resultat av 

samarbeid med de kirurgiske miljøene på Radiumhospitalet (fortløpende biobanking), Ullevål (fortløpende 

biobanking og tidligere studiespesifikt materiale), Rikshospitalet (levermetastaser) og Aker (biobank fra 

tidligere kirurgisk aktivitet). En av kirurgene ved Radiumhospitalet har 50 % dedikert forskningstid og er 

forskningsgruppe-leder ved KRF (Flatmark), mens en av kirurgene ved Ullevål er sterkt involvert i 

forskningsarbeidet ved seksjon for molekylær onkologi i kraft av sin personlige dedikasjon og forskningstid 

som professor (Nesbakken). Nesbakken er forøvrig co-leder i SMART og Principal Investigator (PI) i Jebsen-

senteret. 

3.4.4 Forskning på lungekreft 

Dette fagfeltet har tatt lederskapet i KKTs forsknings-satsningsområde «Tailored Cancer Therapy», som 

ledes fra AKBs lungekreft-miljø på Radiumhospitalet. Dette miljøet samarbeider tett med kjernefasiliteten 

for genomikk på KRF for identifisering av genetiske markører for utprøvende medikamentell behandling. En 

av onkologene (Helland) leder egen forskningsgruppe på KRF i 50 % stilling, med fokus på genomikk og 

biomarkører, inkludert markører av betydning for strålingssensitivitet og -resistens. Ytterligere en kliniker 

ved Radiumhospitalet (Brustugun) har 50 % forskningstid dedikert til denne gruppen, som samarbeider 

rundt fortløpende biobanking både med kirurgiske miljøer på Rikshospitalet og Ullevål. Både det kliniske og 

translasjonelle forskningsmiljøet har tett samarbeid med seksjon for utprøvende behandling på 

Radiumhospitalet. 

3.4.5 Forskning på Lymfom 

Det er tett samarbeid mellom den kliniske lymfomgruppen på Radiumhospitalet og to av 

forskningsgruppene på seksjon for kreftimmunologi ved KRF (Smeland og Olweus). Fokus for Smelands 

gruppe er molekylærgenetiske aspekter og proteomikk-karakterisering av lymfomer, samt identifikasjon av 

biomarkører for behandlingssensitivitet, og onkolog Harald Holte har 50% forskningstid i denne gruppen. 

Olweus gruppe samarbeider innen utvikling av en ny terapeutisk vaksine for B-cellelymfomer, og onkolog 

Arne Kolstad har 50% forskningstid tilknyttet dette prosjektet. Kolstad er også leder for OUS institusjonelle 

satsningsområde for immunterapi (tett samarbeid med seksjon for kreftimmunologi og seksjon for 

celleterapi ved AKB), mens Olweus leder KG Jebsen-senteret for immunterapi der Kolstad er PI. Holte er 

videre PI i Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC), samt deltaker i det KRF-ledede Senter for 

Fremragende Forskning (Centre for Cancer Biomedicine, ledet av Harald Stenmark og Ragnhild Lothe).  

3.4.6 Forskning på sarkom 

Sarkomgruppen ved Radiumhospitalet har spesielt tett samarbeid med Myklebosts gruppe ved KRFs 

seksjon for tumorbiologi, og tematikken er genetiske endringer og identifikasjon av nye biomarkører og 

behandlingsmål i sarkomvev. Sarkomgruppen har gjennom en årrekke lagt spesielt vekt på samlokalisasjon 

av hele det diagnostiske og kliniske miljøet med forskning. I et samarbeid mellom sarkomgruppen, KRF, 

seksjon for utprøvende behandling og en gruppe fra Sydney planlegges en klinisk studie på persontilpasset 

behandling for sarkomer. En av sarkom-onkologene (Kjetil Boye) har 50 % forskningstid ved KRF. Myklebost 

leder også NoSarc-prosjektet som skal gensekvensiere fullstendige årskohorter av norske 

sarkompasienterInnen, og Radiumhospitalets pasienter utgjør her flertallet. Øvrige samarbeidspartnere for 

sarkomgruppen er Lothes og Flatmarks grupper ved KRF, med fokus på henholdsvis molekylærbiologiske 

aspekter og biomarkører for maligne perifere nerveskjedetumores (MPNST) og terapiresistens-mekanismer 

og sirkulerende DNA ved gastrointestinale stromale tumores (GIST).   
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3.4.7 Forskning på gynekologisk kreft 

Samarbeidet mellom den kliniske seksjonen for gynekologisk kreft og KRF er under utvidelse, og den 

kliniske siden har nylig ansatt en kliniker som er tenkt å ha et spesielt ansvar for interaksjonen med 

instituttet. Spesielt planlegges samarbeid med KRFs seksjon for molekylær onkologi. Der blirfokuset 

tumorbiologiske aspekter og tumor heterogenitet ved ovarialcancer, samt genetisk sykdomsrisiko. Dette 

samarbeidet vil også omfatte avd. for patologi (Ben Davidson), samt institutt for kreftgenetikk og 

informatikk ved Radiumhospitalet (Sverre Heim og Francesca Micci). Der er eksisterende samarbeid mellom 

seksjon for gynekologisk kreft og seksjon for strålingsbiologi ved KRF (Lyngs gruppe), med betydelig 

biobankmateriale. Tematikken er molekylærbiologiske mekanismer for strålingsresistens ved cervixcancer. 

3.4.8 Forskning på prostatakreft 

Tre forskningsgrupper ved KRF samarbeider med det kliniske uro-onkologiske miljøet. Heidi Lyngs gruppe 

studerer i samarbeid med miljøet på Radiumhospitalet stråleresistens-mekanismer og tumor hypoksi som 

aggressivitetsmarkør ved prostatacancer. Rolf Skotheims gruppe studerer genom-basert biomedisin 

korrelert med prognose etter fortløpende innsamling av biopsier fra ca. 500 pasienter Kristin Taskéns 

prosjekt i gruppen til Mælandsmo omhandler biomarkører og nye terapautiske mål for metastatisk og 

kastrasjons-resistent prostatacancer, og er basert på et biobankmateriale fra nesten 2000 pasienter ved 

Aker og Ullevål. Taskéns prosjekt var etablert ved Aker sykehus og ble videreført ved KRF etter OUS-

fusjonen. Både lab-miljøene ved KRF og det kliniske prostatacancer-miljøet gir utrykk for at de ønsker en 

tettere samarbeidsrelasjon fremover.     

3.4.9 Forskning på malignt melanom  

Flere grupper på Institutt for Kreftforskning (Mælandsmo, Hovig) og avd. for patologi (Flørenes) driver 

prosjekter innen molekylærgenetikk, metastase-biologi, samt biomarkører og mekanismer for 

behandlingsrespons og resistens. Flørenes sin gruppe er sentral i et EU-prosjekt (MELGEN) som bruker 

avanserte eksperimentelle modeller i studier av melanom-utvikling fra hud-stamceller. Mælandsmo sin 

gruppe studerer også direkte behandlingsfølsomhet på tumorvev fra den enkelte pasient i en dyremodell 

(PDX) – hvilket er en av flere tilnærminger innen persontilpasset kreftbehandling.   

3.4.10 Forskning på CNS-svulster 

Basal- og translasjonsforskning gjøres i samarbeid mellom nevroonkolog (Brandal) og Seksjon for 

kreftcytogenetikk ved Institutt for Kreftgenetikk og Informatikk (Heim) som er lokalisert på 

Radiumhospitalet. Det er også translasjonsforsknings-samarbeid mellom det nevrokirurgisk miljø 

(Langmoen) og Vilhelm-Magnus Laboratory (Rikshospitalet) med spesielt fokus på stamceller. I tillegg gjøres 

tidlig utprøvende pasientbehandling innen immunterapi på glioblastom ved Seksjon for Celleterapi på 

Radiumhospitalet (Kvalheim) i samarbeid med nevroonkolog på Radiumhospitalet (Brandal) og 

nevrokirurger på Ullevål (Langmoen) og Rikshospitalet (Vik-Mo).  

 

 3.4.11 Dyrestall – Avdeling for Komparativ Medisin 

OUS sin avdeling for komparativ medisin driver en moderne dyrestall i lokaler ved Institutt for 

Kreftforskning. Innen forskning på medikamentell kreftbehandling kan såkalte "co-clinical trials" få økende 

aktualitet fremover, d.v.s. å teste ut ulike typer behandlinger på forsøksdyr med pasient-deriverte PDX-

grafts som ledd i å bestemme hvilken behandling pasienten skal ha. Forsøk omkring dette er iverksatt på 

lungekreft, melanomer og ovariecancer, og erfaringene så langt tilsier at fysisk nærhet mellom klinikk og 

forskning på dette området er svært viktig. 
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3.4.11 Tidlig utprøvende behandling 
Ved Radiumhospitalet er det en egen enhet for utprøvende kreftbehandling som har spesielt fokus på tidlig 

utprøving av nye ikke-godkjente kandidat-medikamenter (fase 1 og tidlig fase 2-studier). Denne enheten 

har spesialkompetanse med en egen forskningsstab, inkludert dedikerte onkologer. Enhetens leder 

(Aamdal) er også leder av det nordiske nettverket av slike tidligutprøvings-enheter (Nordic NECT). Studiene 

som gjøres er i stor grad i samarbeid med farmasøytisk industri, men der er også egengenererte studier 

som resultat av intern OUS-forskning. Enheten for tidlig klinisk utprøving trenger fysisk nærhet til moderat 

medisinsk overvåkning da det kliniske toksisitets-bildet til substansene under utprøving ofte er lite kjent.  

3.4.12 Annen kreftforskning 

Institutt for Kreftgenetikk og Informatikk ved Radiumhospitalet har forskningsvirksomhet innen storskala 
genom instabilitet og DNA- og kromatinorganisering. Translasjonsforskningen er fokusert på utvikling av 
nye diagnostiske og prognostiske markører innen kreft. Informatikk-forskningen har hovedfokus på 
billedanalyse og statistisk genomikk, og deres utviklingsprosjekter har fokus på medisinske registre, klinisk 
dokumentasjon, web-teknologi og virtuell mikroskopi. Instituttet driver også cytogenetisk diagnostisk 
service og har forskningssamarbeid mot Radiumhospitalets kliniske miljø (f.eks. nevroonkologi) og Institutt 
for Kreftforskning (f.eks. partnerskap i Senter for Fremragende Forskning CCB). 
Kliniske studier med henblikk på om ny medikamentell behandling har nytte overfor pasienter og evt. skal 

innføres som standard kreftbehandling, dvs sene Fase 2 og Fase 3- studier, gjøres i de kliniske miljøer som 

behandler disse pasientene, og gjøres derfor både ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. 

Mange av disse studiene er multisenterstudier som gjennomføres nasjonalt, nordisk og internasjonalt og 

flere av disse har vært ledet av klinikere/forskere ved OUS.   

I tillegg til dette foregår også forskning knyttet til strålingsbiologi i modellsystemer og i humant materiale 

(Institutt for Kreftforskning), samt kliniske studier for å vurdere effekten av ulik fraksjonering, 

strålesensibiliserende agens og nye strålekvaliteter (gjøres ofte i samarbeid med andre institusjoner og 

gjøres både ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus).  

Det gjøres ved OUS også mye forskning innen seneffekter etter kreftbehandling for mange 

diagnosegrupper. Sykehuset har en sterk internasjonal profil innen dette området, og det har en Nasjonal 

kompetansetjeneste innen seneffekter, lokalisert ved Radiumhospitalet. Forskningen gjøres i et samarbeid 

mellom Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Rikshospitalet, samt med nasjonale faggrupper innen de ulike 

kreftformene. Det pågår i noen grad forskning innen rehabilitering av kreftpasienter, bl.a. knyttet til 

nytteverdien av fysisk aktivitet og ernærings-intervensjon. 

Innen palliativ medisin er det stor forskningsaktivitet, spesielt knyttet til Regionalt kompetansesenter for 

lindrende behandling ved Ullevål sykehus, og i tett samarbeid med et europeisk forskningssenter lokalisert i 

Trondheim.  OUS leder også et stort nasjonalt prosjekt innen helsetjenesteforskning for å studere hvordan 

kreftpasienter i palliativ fase best kan ivaretas, der også helseøkonomien vurderes. Denne forskningen er 

også et eksempel på nødvendigheten av en tett kobling mellom de kliniske miljøene og 

forskningsaktiviteten. Videre krever all forskning volum over et visst nivå, og oppsplitting av miljøer eller for 

små grupper vil bremse utviklingen av god, pasientnær klinisk kreftforskning ved OUS. 

Forskning innen kreftkirurgi og ablasjonsteknikker har tidligere hatt et noe svakt fokus, men det er nå i gang 

studier innen kirurgiske teknikker i kreftbehandling, spesielt knyttet til Rikshospitalet og 

Intervensjonssenteret, men også knyttet til Ullevål sykehus, Aker sykehus og Radiumhospitalet. Det er et 

betydelig behov for å utvide forskningsaktiviteten innen disse områdene. Det foregår ved de ulike 

lokalisasjoner også betydelig forskningsaktivitet knyttet til kreftdiagnostikk innen patologi, radiologi, 

nukleærmedisin og medisinsk genetikk.  
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Det er klart uttrykt og en betydelig satsning nasjonalt og internasjonalt på å bedre fremtidens 

pasientlogistikk og etablere optimale pasientforløp. Hvordan man planlegger å organisere behandlingen, 

hva som er den/de mest effektive måter å utføre pasientbehandlingen på, og hvordan både 

translasjonsforskning og klinisk forskning av høy kvalitet kan integreres i dette, står sentralt i dette 

arbeidet.  

. 

3.5  Fysisk behandlingskapasitet  

3.5.2 Operasjonsstuer Radiumhospitalet 
Det er i dag er det sju ordinære operasjonsstuer ved Radiumhospitalet med høy utnyttelsesgrad. I prosjekt 

for brystsenter på Radiumhospitalet ligger det planer for utvidelse med to operasjonsstuer til et totalantall 

på 9.  

For videre beregninger av behov for operasjonsstuer er det hensiktsmessig å fordele disse på fagområdene 
og regne om i ekvivalenter i form av operasjonsstuer per dag. Oversikten i tabell 8 gir et bilde av 
fordelingen slik den er i dag. Her er det dels delt mellom dagkirurgi (DK) og kirurgi på innlagte pasienter. 
Plastikkirurgi er listet for seg, men utfører inngrep knyttet til sykdomsgrupper. Endoskopi og cystoskopi 
gjøres på en poliklinikk med anestesistøtte. 
 
TABELL 8 TABELLEN VISER BRUK OG FORDELING AV OPERASJONSSTUENE PÅ RADIUMHOSPITALET VÅREN 2015 

Radiumhospitalet operasjonsstuer fordeling per uke 

Fagområde  Klinikk Man Tir Ons Tor Fre Sum stue 
pr uke 

Orto sarkom KKN 1.5 1     0.5 0,4 

Gastrokirurgi KKT 2 1 1 0.5   0,9 

Gastro endoskopi DK KKT       1   0,2 

Abd sarkom KKT   1 1     0,4 

Urologi KKT 1 1 1 1 1 1 

Cystoskopi DK KKT   1       0,2 

Brystkirurgi DK KKT     0.5 0.5 1 0,4 

Thyroidea KKT       1   0,2 

Plastikkirurgi KKN   1 0.5 1   
0,7 

Plastikkirurgi DK KKN     1     

Gynekologi KVB 2 1 2 2 2 1,8 

Div    0.5       0.5 0,2 

SUM   7 7 7 7 5 6,4 

 

3.5.3 Radiologi – undersøkelser og maskiner  
Radiologiske undersøkelser er en viktig del både av diagnostiserende arbeid og av behandlingsprosesser for 
kreftpasienter. Radiologiske undersøkelser knyttet til kreftpasienter er utgjør dessuten en stor gruppe av 
alle radiologiske undersøkelser som gjennomføres ved OUS – ca 1/4 av alle MR-undersøkelser. 
 
 
 
 
 



UTKAST 

Delrapport, Kreftområdet 
 Idéfase OUS, konkretisering etter høring 

 
 

side 31 
 

TABELL 9 RADIOLOGISKE OG NUKLEÆRMEDISINSKE UNDERSØKELSER KNYTTET TIL KREFTPASIENTER 

Undersøkelse Radiumhospitalet Rikshospitalet Ullevål Aker 

CT 6137    

Mammografi 6195    

MR 4080    

PET-CT 1487    

Tall for 2014 oppgitt av Radiologisk avdeling. Tall kreftpasienter på de andre lokalitetene er det ikke mulig å 

framskaffe gjennom dagens systemer i OUS. 

3.5.4 Sengekapasitet og fordeling 
TABELL 10 DØGNBEHANDLING: ANTALLET SENGER KREFTTYPE FORDELT PÅ SYKEHUSSTED: 

 Radiumhospitalet Ullevål Aker 

Lungekreft 8 7  

Brystkreft 

- onkologi 
- kirurgi (inkl.ty) 

 

10 

2 

 

10 

3 

 

Tyroideakreft >0   

Gynekologisk kreft 43   

Kolorektal kreft 

- onkologi 
- kirurgi 

 

 

15 (Gastro+GIST) 

 

22 

? 

 

Kreft i spiserør og 

magesekk 

 (inkl i over)  

Urologisk kreft 

(prostata, nyre, blære) 

- onkologi 
- urologi 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

20 

Sarkom+Lymfom 30   

ØNH kreft 15   

CNS kreft 5   

Melanom og hudkreft 10   

Annen kreftrelatert 

kirurgi 

- ortopedi 
- plastikkkir. 

 

 

5 

8 

  

Utprøvingsenheten 4   

 

I alt er det i dag i bruk i overkant av 160 senger til inneliggende pasienter på Radiumhospitalet. Rundt 100 

av disse er onkologiske pasienter, resten kirurgiske. På Ullevål er det 60 senger for onkologiske pasienter. I 

forbindelse med dette arbeidet er vi så langt ikke kommet fram til noe fullstendig anslag over hvor mange 

senger som kreftkirurgiske pasienter legger beslag på ved de andre sykehusstedene i OUS. 



UTKAST 

Delrapport, Kreftområdet 
 Idéfase OUS, konkretisering etter høring 

 
 

side 32 
 

3.5.5 Poliklinikk kapasitet og fordeling 
En stor del av virksomheten innen diagnostisering og behandling av kreft foregår poliklinisk. Samlet volum 
av poliklinisk aktivitet er derfor stort. I forhold til konsekvenser for arealbehov er det derfor også viktig å få 
en oversikt over omfanget av poliklinikkvirksomhet knyttet til hver kreftgruppe og eventuelt i forbindelse 
med hver behandlingsmetode og etterkontroller i forhold til disse.  
 
I tabell 11 er det bare lagt inn poliklinikkvirksomhet gjennomført av lege. Sykepleiere gjennomfører også et 
betydelig omfang av kontroller som også må medregnes når dette skal omsettes til rombehov.  
 
I denne rapporten er det gjennomgående bruk enheten ”økt” i forbindelse med poliklinikk. Økt er her lik en 
halv dags poliklinikk, dvs. ca. 3 timer, men det er ikke et helt nøyaktig mål siden det er noe variasjoner i 
poliklinikkdagenes lengde.  
 
TABELL 11 POLIKLINIKKVIRKSOMHET: ANTALLET ØKTER PER KREFTTYPE PR UKE FORDELT PÅ SYKEHUSSTED 

 Radiumhospitalet Ullevål Aker 

Lungekreft 

- onkologi 
- krirugi 

 

13 

 

10 

 

Brystkreft 

- onkologi 
- kirurgi 

 

22 

4 

 

27 

18 

 

Thyreoideakreft 7   

Gynekologisk kreft 32 

(+9 

v/strålebehandling 

  

Kolorektal kreft og kreft i 

spiserør/magesekk  

4 (kirurgi) 27 (onkologi)  

Urologisk kreft (prostata, 

nyre, blære) 

-  onkolog 
- Urolog 

 

16 

4 

 

19 

 

 

30 

Testikkelkreft  9  (inkl. over) 

Sarkom 17   

Lymfom 23   

ØNH kreft 16   

CNS kreft 11   

Hudkreft 10 

9 (inkl PDT) 

  

Annen kreftkirurgi 

- ortoped 
- plastikkkirurg 

8 

4 
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3.5.6 Strålekapasitet 
OUS har 18 bunkere for stråleterapi, med til sammen 17 behandlingsmaskiner i form av 

lineærakselleratorer (LA). OUS har planlagt 17 lineærakselleratorer i årene fremover, fordelt med 10 

Radiumhospitalet og 7 Ullevål. Hvis det benyttes 3 kveldsskift ved Radiumhospitalet (med totalt 2,0 LAE på 

kveldsskiftene) og 2 kveldsskift ved Ullevål (med totalt 1,3 LAE på kveldsskiftene) vil dette gi 20,3 LAE. Det 

er her beregnet 5 750 fremmøter per LAE.  

I tillegg til LA-maskinene er det på Radiumhospitalet to bunkere for brachyterapi, ett rom for lavenergetisk 

røntgen og et forskningsrom med 60Co. 7 bunkere og 7 LA vil i løpet av 2015 være lokalisert på Ullevål, 11 

bunkere og 10 LA på Radiumhospitalet, en strålebunker er tatt ut av drift (sbh 12) 

Det er en vesentlig forskjell på levetid for slike anlegg. En strålebunker kan vare i 40-50 år, mens 

strålemaskinen neppe bør bli mer enn 10-15 år før den skiftes. Siden dette er arealkrevende og kostbare 

anlegg binder denne aktiviteten til stedet i mange år.  

Fire av elleve bunkere i drift på Radiumhospitalet er av så dårlig standard at de bør erstattes av nye 

bunkere med moderne utforming. Dette er Sbh 3, 8, 9 og 10, og de er lokalisert i gammel bygningsmasse i 

1. etasje i C-bygget.  Videre er det i C-bygget to bunkere for brachyterapi og ett rom for røntgenbehandling, 

samt én linacbunker tatt ut av drift (sbh 12). I andreetasje er det arealer for voluminntegning, 

doseplanlegging og bildeopptak. Disse har så dårlig HMS-standard at de bør erstattes med nye arealer. To 

bunkere med bra standard (Sbh 5 og 6) ligger også i C-bygget, grensende inn mot J-bygget. I J-bygget er det 

fem behandlingsrom med moderne og god standard. 

På Ullevål sykehus er det sju behandlingsrom i bygg 11 av moderne og god standard, og tilsvarende 

standard i planleggingsarealene.  

Hvis man kan etablere 11 linac ved Radiumhospitalet også etter at Ullevål har installert den 7. linac 2015 og 

det benyttes 3 kveldsskift ved Radiumhospitalet (med totalt 2,0 LAE kveld) og 2 kveldsskift ved Ullevål (med 

totalt 1,3 LAE kveld) vil dette gi 21,3 LAE (20,3 hvis 10 linac ved Radiumhospitalet). En ev. 11. linac 

representerer en usikkerhet, og er her ikke lagt til grunn. Basert på ovenstående vurdering at brystkreft, 

gynekologisk kreft og ØNH-kreft skal være samlet ved Radiumhospitalet ved alle alternativ, er det satt opp 

3 ulike hovedalternativ når det gjelder strålebehandling, der lokaliseringen av prostatakreft vil være 

førende for hvilken annen virksomhet som kan legges til Radiumhospitalet. Øvrige alternativ er varianter av 

disse tre alternativ, avhengig av hva som gjøres med lymfom/HMAS/sarkom og spesialisert gastrokirurgisk 

virksomhet. 
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TABELL 12 STRÅLETERAPIFORBRUK I OUS VED ULIKE KREFTDIAGNOSER: 

Kreftform Samlet kapasitet i 

strålemaskinene  US+RAD  

Brystkreft  4,5 LAE * 

Prostatakreft 4,6 LAE + brachyterapi 

Annen urologisk kreft 0,3 LAE 

ØNH-kreft 1,9 LAE 

Melanom/hudkreft 0,9 LAE/konvensjonell 

Lymfom/myelomatose 0,6 LAE 

Sarkom 0,2 LAE 

Lungekreft 1,6 LAE 

Kolorektalkreft C16-21 1,3 LAE 

Annen GI-kreft C15 0,3 LAE 

CNS-svulster/øye 0,7 LAE 

Gynekologisk kreft 0,9 LAE + brachyterapi 

Andre/uspesifisert 0,4 LAE 

Totalt  18,0 LAE + brachyterapi 

*Med full bruk av hypofraksjonert behandling ville behovet vært 3,3 LAE for ca. mammae i 2014, en reduksjon på 0,9 

LAE i forhold til reelt behandlede. 

 

3.5.7 Arealutnyttelse Radiumhospitalet  
Samlet areal for bygningsmassen er ca. 110 000 m2 (tallene vist for hver etasje i figuren er BOA, dvs. faktisk 

areal til bruk).  Av dette er i dag 4500 m2 av kvalitetsmessige årsaker stengt. Dagens sykehusbygg på 

Radiumhospitalet er preget av mangeårig mangel på vedlikehold. I figur 3 gir farge på bygget en indikasjon 

på byggets kvalitet ved at grønn betyr god kvalitet, rød dårlig og brun farge en middels. 

FIGUR 3 KART OVER RADIUMHOSPITALET UTEN OCCI BYGGET (kilde: http://www.oslo-universitetssykehus.no ). 

 

 

FIGUR 4 OVERSIKT OVER INNHOLDET I BYGG PÅ RADIUMHOSPITALET  

A 

B 

D 

K 

C 
F 

E 
J 

J 

I H 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/
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Teknisk anlegg

106 m2

Teknisk anlegg

129 m2

Stengt

325 m2

Pas. Velferd, ktr

723 m2

Kantine, ktr, 

878 m2

Stengt

327 m2

Senger onkologi

682 m2

Senger onkologi, isolat

827 m2

Stengt

326 m2

Senger onkologi

684 m2

Senger onkologi

830 m2

Stengt

326 m2

Senger onkologi

681 m2

Dagkirurgi senger

826 m2

Stengt

326 m2

Loft, Tekn

155 m2

Senger kirurgi

679 m2

Senger kirurgi

824 m2

Stengt

375 m2

Noe Forsk. (delvis ikke i 

bruk), 1209 m2

Sengepost gyn, onkologi

488 m2

Vekslingsareal for senge-poster 

bygges 2014, 593 m2

Infusjon

1 105 m2

Stengt

412 m2

Kontor

1 304 m2

Senger Gyn.

490 m2

Senger Gyn.

594 m2

Seng, ktr, Pol Gyn, 

dagkirurgi, 1 740 m2

Stengt

399 m2

Kontor, Bibl., Trening

1 307 m2

Operasjon, PO

980 m2

Operasjon, kontor

1 189 m2

Kl iniske s tøttefunk, ktr, tom 

sengepost; 3 229 kvm

Lab,  Ktr, MR

1 730 m2

Lab 

996 m2

Lab,

1 209 m2

Apotek, stråle, rtg, 

resepsjon, tekn, kiosk

4 953 m2
Poliklinikker

931 m2

Kulvert

94 m2

Lager/tekn.anl/ 

trivselsanlegg, 1 011 m2

PET,Rtg, pol

944 m2

Teknisk, Lab

1 145 m2

Apotek, Lager, Tekn, 

vaskesentral, 3 374 m2

Garderobe

903 m2

Rtg, Pol, Ktr

985 m2

Teknisk, aud. Husøkonom, 1 

196 m2

Kjøkken (tomt), Lager , Tekn, 

1 383 m2

Lager, Sengevask, 

Tøy , Tekn, 1 105 m2

Lager, Steril  , Tekn, 

1 341 m2

Tekn

548 m2

Lager , Tekn, 

985 m2

Lager , Tekn, ti lfluktsrom

1 195 m2

Bygg A Bygg B Bygg C Bygg D Bygg E Bygg F

13 000 15 777 16 660 2 308 3 656 7 905  

Pasienthotell

1 284 m2
Tekniske anlegg

Stengt

613 m2

Pasienthotell

1 283 m2

Lab/ kontor

1 931 m2

Kontor

681 m2

Vardesenteret, LMS, tekn.anl. 

Pasienthotell, 1 355 m2

Lab/ kontor

1 933 m2

Stengt

274 m2

Lab, kontor

685 m2

Lab, kontor, Underv.

988 m2

Lab/ kontor

1 935 m2

Lab, kontor

506 m2

Ktr. (delvis ikke i bruk), 

683 m2

Lab, kontor, Underv.

991 m2

Lab/ kontor

1 927 m2

Lab, kontor, kapell

557 m2

Lab/kontor

687 m2

MR/AV rom/tek. anl.

978 m2

Lab/ kontor

1 937 m2

Verksted, Lager

392 m2

Verksted/ Lager

756 m2

Trivselsanlegg

763 m2

Stråleterapi/ pol

2 054 m2
Hall/ kantine/ auditorium/ kontor, 

spes. Lab, 2 595 m2

Stengt

454 m2

Ventilasjonskulvert/kry

pkjeller, 162 m2

Teknisk

325 m2

Teknisk

2 697 m2

Dyrestall, Gard., Tekn.

2 804 m2

Parkering/teknisk anlegg

3 830 m2

Parkering

3 700 m2

Parkering

3 701 m2

Bygg G Bygg H Bygg I Bygg J Bygg K

2 276 5 331 1 160 10 889 31523  

Med unntak av bygg J og K (stråleterapi- og forskningsbygget), har Radiumhospitalet en stor andel eldre 

bygninger med omfattende behov for teknisk oppgradering og funksjonell utbedring dersom de skal 
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benyttes videre. Noen av bygningene vurderes å være i så dårlig stand og lite egnet for videre bruk at de 

forutsettes revet i 0-alternativet. Det gjelder bygg E, bygg D, bygg G og H. Videre legges det til grunn at det 

inngås leieavtale med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI), som er under bygging, for å huse den 

virksomheten som i dag holder til i bygg G og H, mens det som erstatning for bygg D forutsettes oppført et 

nytt bygg på tomten. Oppsummert gir tabell 13 et bilde av tilstanden dette arealer i de ulike byggene ved 

Radiumhospitalet 

TABELL 13 OVERSIKT OVER BYGG, BYGGEÅR, AREALSTØRRELSE OG TILSTAND PÅ RADIUMHOSPITALET 

Bygg Byggeår BTA (m2) BOA (m2)* Tilstand 

Bygg A  1976 28 777 23 303 Dårlig 

Bygg B 1950,1961 og 

1976 

Dårlig 

Bygg C  1965 16 660 16 331 Svært dårlig 

Bygg D 1952 2 308 1 852 Svært dårlig 

Bygg E  1950 3 656 3 043 Dårlig 

Bygg F  1928 7 905 6 800 Dårlig 

Bygg G  1950 2 276 1 729 Svært dårlig 

Bygg H 1952 5 331 4 603 Dårlig 

Bygg I 1993 1 160 925 Akseptabel 

Bygg J  2005 10 889 9 259 God 

Bygg K 2009 31 523 29 231 God 

Sum  110 485 97 078 

Planlagt revet (D, E, G, H) 13 571 11 228 

Gjenværende (avrundet) 96 900 85 850 

BOA, dvs. faktisk areal til bruk, men er ikke et mål på egnethet av arealet.   

 

Det foreligger en rekke planlagte ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter, og de fleste av disse er nå stoppet 

i påvente av avgjørelse bl.a. på denne utredningen og utredning om ev. nybygg. (Dette gjelder prosjekter 

rundt poliklinikk, henvisningsmottak, ev. flytting av nukleærmedisin, oppgradering av operasjonsstuer, 

sengeposter og brystsenter) 
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4 Føringer for virksomheten på kreftområdet 

4.1  Nasjonale og regionale føringer 
Det er stor oppmerksomhet rettet mot kreft i Norge både fra pasientorganisasjoner, fra det politiske 

system, fra helseforvaltningen, fagfolk og pasienter. Dette er forsterket de siste årene gjennom politisk 

lansering av en samlet kreftstrategi (Sammen mot kreft, nasjonal kreftstrategi 2013-17, Helse- og 

omsorgsdepartementet) og oppfølging av denne gjennom ikke minst de såkalte pakkeforløpene som gir et 

krafttak for effektivisering og kvalitetssikring av pasientforløpene knyttet til utredningsfasen for 

kreftpasienter, gjennom særskilte anbefalinger fra Helsedirektoratet når det gjelder kvalitet for kreftkirurgi 

og gjennom fokus på rehabilitering av kreftpasienter. De føringene dette gir, følges nå opp av de regionale 

helseforetakene og helseforetakene, og det er det er på nasjonalt plan skapt et bredt samarbeid gjennom 

det som er kalt Partnerskap mot kreft.  

Pasientorganisasjonene er opptatte både av økt satsing på forebygging, overlevelse og livskvalitet for 

kreftpasienter. I de nasjonale og regionale strategiene gjenspeiles dette ved at pasienten settes i sentrum: 

Pasienten skal sikres bedre informasjon om egen sykdom og behandlingsforløp og selv være en aktiv 

partner i beslutninger rundt og mestring av egen sykdom.  Standardiserte og koordinerte pasientforløp skal 

etableres i alle helseforetak på basis av nasjonale normer. Sykehusene skal ha kreftkoordinatorer i 

tilknytning til hver diagnosegruppe og det skal være egne diagnosesentra for pasienter med uklare og 

alvorlige tilstander. Det skal være tilgang på tilstrekkelig og oppdatert utstyr både i forhold til diagnostikk, 

kirurgi og strålebehandling, og det skal være tilgang på fagfolk med rett kompetanse. Det skal spesielt 

satses på å utvikle kompetanse og tiltak innen rehabilitering og lindrende behandling.  

Innføring av standardiserte forløp for diagnostisering av alle kreftformer ble lansert gjennom Nasjonal plan 

for implementering av pakkeforløp for kreft 2014-15 (Helsedirektoratet 2014).  

I oppdragsdokumentet for 2015 er følgende mål oppgitt: 
 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70% 
 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert forløpstid er 70% 
 Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter har forløpskoordinatorer med nødvendige 

fullmakter 
 

I OUS er det et systematisk organisert arbeid for å innfri disse føringene. Erfaringen så langt er at 

pakkeforløpene krever et tett samarbeid mellom ulike involverte enheter med fokus på håndtering av 

flaskehalser som gir opphav til «ikke medisinsk begrunnet ventetid». Betydningen av forløpskoordinatorene 

kan neppe undervurderes, og det er viktig å kunne følge den enkelte pasients forløp og å kunne ta ut 

fortløpende rapporter på status på forløpstider. 

Helse- og omsorgsdepartementet har i rapporten Sammen mot kreft. Nasjonal Kreftstrategi 2013-
2017 definert fem hovedmål for at god kreftomsorg i Norge skal bli enda bedre. Disse er: 

 Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende 
 En mer brukerorientert kreftomsorg 
 Flere skal overleve og leve lenger med kreft 
 Norge skal bli et foregangsland  
 Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging 

 
Helsedirektoratet har så i Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017 konkretisert hva som må 

gjennomføres i strategiperioden for å nå målene.  
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Som et delmål fikk Helsedirektoratet i 2014 i oppdrag å gjennomgå status for kreftkirurgien i Norge. 

Kreftkirurgirapporten (Kreftkirurgi i Norge, 2015) er svaret på det oppdraget og rapporten gir en generell 

vurdering av sentrale faktorer av betydning for kvaliteten i kirurgisk kreftbehandling. For de ulike 

kreftformer gis det en oversikt over antall pasienter som opereres og ved hvilke sykehus behandlingen 

utføres. Det vurderes også hvilke forutsetninger som bør være tilstede for at sykehus kan utføre 

kreftkirurgi. Videre anbefales robusthetskrav som bør gjelde ved kirurgi av de enkelte kreftformer. 

Målet er å sikre likeverdig og kvalitativt god behandling av pasienter med kreft uansett hvor i landet 

pasientene bor. I rapporten presenteres status for kreftkirurgi i Norge, med en oversikt over hvilke sykehus 

som opererer kreftpasienter og hvor mange inngrep som gjøres hvert år. I denne gjennomgangen legges 

pasientvolum, organisering og kompetanse, bruk av tverrfaglige team, grad av spesialisering, samt 

kompetanse til å håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner, til grunn for utarbeidelse av 

robusthetskrav som bør stilles til sykehus som skal utføre kreftkirurgi i Norge. Det er laget noen generelle 

overordnede prinsipper, og det er utarbeidet anbefalte robusthetskrav for de fleste kreftformer der kirurgi 

er sentral i behandlingen. Anbefalingene tar utgangspunkt i tilgjengelig dokumentasjon og forskning, 

tidligere nasjonale, regionale og lokale utredninger og føringer. 

I anbefalingene kan en i denne sammenheng merke seg:  

 Hvert sykehus bør ha et stort nok antall kirurger med relevant spesialisering til å drive med 
tilfredsstillende kvalitet gjennom året. 

 Den enkelte kirurg bør ha minst 20 operasjoner pr år av den aktuelle kreftform (riktignok ikke en 
evidensbasert tallstørrelse) 

 Kreftkirurgien bør ha fullgod støtte innen radiologi og lab. 
 Anestesi- og intensivkapasitet bør stå i forhold til enhetens drift 
 Sykehuset bør ha tverrfaglige møter med tilstrekkelig kompetanse 
 Sykehuset bør drive fagutvikling og forskning og kvalitetsregistrering innen aktuelle kreftformer.  

 
I rapporten Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kreft (Helsedirektoratet 2012) refereres innledningsvis 

til Nasjonal kreftstrategi som sier:» Rehabilitering og smertelindring skal desentraliseres slik at tilbudene gis 

nærmere pasienten.» Men dernest slås det også fast at 30-40% av kreftpasientene har behov for tverrfaglig 

og tverrsektoriell bistand til individuelle rehabiliteringsforløp og at helseforetakenes tilbud om såkalt 

kompleks rehabilitering til kreftpasienter vil øke. Helse Sør-Øst har videre sagt at hvert sykehusområde skal 

etablere funksjon som koordinator for rehabilitering av kreftpasienter og at det skal etableres en 

kompetansetjeneste som skal initiere forskning innen kreftrehabilitering.  

Helse Sør-Østs strategi er størst mulig grad av desentralisering, formulert som at tjenester skal sentraliseres 

når de må og desentraliseres når de kan.  Spesialisthelsetjenesten skal organiseres i helhetlige 

pasientforløp som bidrar til rett behandling på rett sted. Deler av et pasientforløp kan sentraliseres, andre 

deler desentraliseres. 

4.2  Styrende dokumenter i OUS med relevans for utredningen 
De nasjonale og regionale retningslinjer for kreftområdet gir tydelige strategiske føringer. OUS legger disse 

til grunn for utvikling av dette området, men har foreløpig ikke utviklet en egen kreftstrategi. Vedtaket i 

2015 om å søke godkjenning som Comprehensive Cancer Center – CCC (komplett kreftsenter) gir også klare 

strategiske ambisjoner for organisering og satsing på dette området. 

I OUS strategidokument står bl.a.: «Standardiserte og godt koordinerte pasientforløp skal ligge til grunn for 
organiseringen innenfor sykehuset. Så langt det er mulig skal et tverrfaglig miljø som behandler en sykdom 
samles ved et sted. En slik organisering legger forholdene til rette for oppbygging av robuste fag- og 
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forskningsmiljøer og gir effektiv ressursutnyttelse.» Det er i OUS foretatt noen funksjonsfordelinger innen 
kreftbehandlingen mellom Radiumhospitalet og Ullevål, men bygningsmassens form, standard og kapasitet 
gir begrenser mulighetene for dette. Etter fusjonen med Rikshospitalet var strategien «samling av de 
tyngste og mest ressurskrevende prosesser knyttet til operativ virksomhet, anestesi, intensiv og tung 
maskinpark og prosesser».  Intensivmedisinen skulle samles på Rikshospitalet. Etter fusjonen i OUS er det 
bestemt å samle intensivmedisinen på Rikshospitalet og Ullevål. 
 
Av mer generelle føringer gitt av OUS med relevans for dette arbeidet kan nevnes OUS gjeldende 

forsknings- og innovasjonsstrategi. Visjonen i forskningsstrategien er: Oslo universitetssykehus skal levere 

forskningsresultater i verdensklasse og lede og styrke forskning nasjonalt og internasjonalt. Klinisk 

virksomhet, forskning og utdanning skal være tett integrert og gjensidig kvalitets- og kompetansehevende. I 

innovasjonsstrategien er ambisjonen at OUS skal bli anerkjent som et utviklingslaboratorium for norsk 

helsevesen. 

5 Forventet utvikling 

5.1  Insidens, prevalens og demografi 
Antall nye kreftpasienter i Norge har steget de siste årene, både som følge av økning i aldersjustert insidens 

og økende andel eldre i befolkningen. Siste årsrapport fra Kreftregisteret (Cancer in Norway 2013, 

http://www.kreftregisteret.no/Global/Cancer%20in%20Norway/2013/CIN_2013.pdf ) angir at den største 

økningen i antall nye krefttilfeller i perioden 2004 – 2013 for menn har skjedd innen malignt melanom, 

leukemi, annen hudkreft og non-Hodgkin lymfom og for kvinner innen thyreoidea, malignt melanom, annen 

hudkreft, lungekreft og non-Hodgkin lymfom. I samme periode så man en reduksjon i ratene for menn 

innen lunge og blærekreft og for kvinner innen eggstokk og endetarmskreft. Samlet økning i insidensrate 

var 3,2 % for menn og 1,9 % for kvinner.  

Kreftregisteret har også beregnet framskrivning av kreftformer i Norge fordelt på helseregioner. De 10 

hyppigste kreftformene listet under utgjør ¾ av alle nye tilfelle og fra perioden 2007-2011 til perioden 

2027-2031 er det anslått en 48% økning innen vår helseregion. Økningen vil i hovedsak være betinget i en 

økende andel eldre i befolkningen (Bjørn Møller, Kreftregisteret, personlig meddelelse). En bør merke seg 

at hudkreft ikke er med i oversikten og at det her er forventet en økning i insidens på 5% pr år. 

TABELL 15 ESTIMATER OG UTVIKLING AV NYE KREFTTILFELLER I NORGE INNEN UTVALGTE KREFTFORMER (KILDE 

KREFTREGISTERET) 

Kreftform 2007-2011 2017-2021 2022-2026 2027-2031

Prostata 2418 3077 3477 3883

Tykk- og endetarm 2038 2459 2762 3088

Brystkreft 1648 1886 2019 2155

Lungekreft 1542 1903 2140 2364

Melanom 872 1032 1129 1229

Gynekologisk kreft 947 1094 1186 1277

Non-melanom hudkreft 898 1056 1202 1395

Blære og urinrør 720 889 1013 1139

Leukemi 375 449 498 549

Non-Hodgkin lymfom 500 597 663 729

Alle kreftformer samlet 15597 18787 20898 23098

% endring 0% 20% 34% 48%

Nye krefttilfeller i Helse Sør-Øst

 

http://www.kreftregisteret.no/Global/Cancer%20in%20Norway/2013/CIN_2013.pdf
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Som følge av bedret behandling er det stadig flere som lever etter en kreftdiagnose, enten som helbredet 

eller under fortsatt behandling for sin sykdom. Ved utgangen av 2013 var det mer enn 232 000 nordmenn 

som var i live etter en kreftdiagnose, og det er beregnet at dette antallet vil øke med 3,5% årlig. Også blant 

de som er helbredet for kreft vil det finnes et behov for oppfølging i sykehus, for å ta hånd om 

følgetilstander og senskader til behandlingen. En arbeidsgruppe leverte sin innstilling til Helsedirektoratet i 

2010 hvor man anbefaler en styrking av kunnskap og kompetanse rundt seneffekter etter kreftbehandling i 

alle deler av helsevesenet. Kontrollopplegg etter kreftbehandling vil i stor grad kunne skje i 

primærhelsetjenesten, selv om enkelte kreftformer har sin oppfølging på sykehus. 

I denne utgaven av denne rapporten er det ennå ikke gjort vurderinger av hvilken utvidelse av kapasiteter 

som vil bli nødvendig i OUS for å møte veksten i etterspørsel etter kapasitet for vurdering og behandling av 

kreftpasienter i den neste femtenårs perioden. 

5.2  Pasientmedvirkning 
Ivaretakelse av pasientperspektivet er grunnleggende og overordnet i all utvikling av helsetjeneste i Norge 

er det slått fast innledningsvis. Framover vil dette bli enda tydeligere enn det har vært til nå. Det vil bli 

artikulert gjennom pasientorganisasjonene, den organiserte brukermedvirkning på sykehusene, ytringer fra 

enkeltpasienter, perspektiv i medieoppslag om helse, politiske føringer og administrative styringssignaler.  

I forhold til all sykdom og kreft spesielt, vil en se et pasientperspektiv med fire innretninger: 

 Tid, hvordan sykehuset bruker pasientens tid 

 Kvalitet, hva gjør sykehuset for å tilby pasientene best mulig kvalitet i hvert ledd og samlet i 

pasientforløpet 

 Kunnskap, hvordan agerer sykehuset for at pasienten til enhver tid skal være tilfredsstillende 

opplyst om framdrift, sykdom, muligheter og valg og framtid, slik at pasienten selv også best mulig 

kan leve med sin sykdom. 

 Medvirkning, pasienten skal selv bli en viktig part når det gjelder å gjøre avveininger og valg i 

forhold til eget behandlingsopplegg. 

Innføringen av krav om tydelige og systematiske pasientforløp knyttet til diagnostisering av kreft (såkalte 

pakkeforløp), er et aktuelt tiltak for å skape forbedringer på alle disse fire dimensjonene. Trolig er dette 

bare begynnelsen på en utvikling der sykehusets systemer, strukturer og sykehusansattes atferd må 

tilrettelegges mer gjennomført i forhold til pasientenes behov og forventninger.  

I signaler som uttrykkes nå, kan en se konturene av flere krav og forventninger som vil følge av det som nå 

gjerne kalles pasientens helsetjeneste: 

 Ikke bare diagnostisering av kreft skal organiseres som effektivt strukturerte forløp, det samme 

forventer en skal gjelde hele behandlingsforløpet og oppfølging etter kurativ prosess. 

 Mer selvbevisste pasienter og større erkjennelse av betydningen av rammer rundt behandling som 

påvirker psykososial livskvalitet, vil sette dette enda mer på dagsorden for institusjoner innen 

kreftområdet. God medisinsk kvalitet vil være minst like viktig som før, men det vil også pasientens 

subjektive opplevelse ut over de objektive resultater.   

 Siden flere og flere pasienter kommer til å leve med kreft vil fokuset øke både på håndtering av 

bivirkning av behandling og medisinering og på psykisk og funksjonell oppfølging og rehabilitering. 
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 Nye metoder for diagnostisering og behandling forventes raskt å være tilgjengelig for norske 

pasienter (på tross av at dette kan være metoder og medisiner som betyr store utgifter og 

investeringer). 

 Pasienter ønsker mer informasjon om kvaliteter ved steder som driver diagnostisering, behandling 

og oppfølging og vil bruke den kunnskapen både til å velge sted og gi synspunkter på steder. 

 Pasienter vil kreve enda mer lett tilgjengelig kunnskap om egen sykdom og behandlings- og 

oppfølgingsalternativer. Det vil bli utviklet egne IKT-plattformer for å møte dette behovet, og det vil 

forventes at spesialister på sykehusene blir en partner i en slik utvikling. 

 Dersom behandlings- og oppfølgingsforløp skjer ved ulike institusjoner og nivåer i helsevesenet, vil 

det bli et økt krav om at disse forløpene på kreftområdet skal forgå sømløst og med god 

koordinering og kunnskapsutveksling mellom de instansene som er involvert. 

 Pasienter forventer at alle sykehus som er involvert i diagnostisering, behandling og oppfølging 

følger fastsatte minimumskrav til forløpstider og prosedyrer, men samtidig vil det enda mer enn før 

være slik at helseforetak og sykehus vil konkurrere om hvem som har et best samlet omdømme ut 

fra en helhet av objektive resultat og subjektive inntrykk fra en rekke pasienthistorier, pasientforløp 

og pasientgrupper.  

 
Skal pasientperspektivet ivaretas i utvikling av kreftområdet i OUS generelt og framtidig bruk av 

Radiumhospitalet spesielt, blir disse utviklingstrekkene en viktig premiss fordi de reflekterer utviklingen av 

pasienters forhold til sin sykdom og til sykehus og helsevesen. 

5.3  Kompetanse og spesialisering 
Spesialistutdanning av leger er i endring og vil innen de kirurgiske fagene føre til at tidligere såkalte 

grenspesialiteter (urologi, gastrokirurgi) vil bli hovedspesialiteter, men med en felles stamme i 

utdanningen. Utviklingen går i retning av mer spesialisering og «smalere» kompetanse, noe som betyr at 

man i større grad blir avhengig av samarbeid mellom ulike spesialiteter for å dekke et område, hvor den 

enkelte er spesialist innen en del av området. Samarbeidet som i dag er mellom forskjellige spesialister i 

tverrfaglige møter forventes å endre seg innenfor de kirurgiske fag. I dag følger avdelingsinndelinger ofte 

de kirurgiske spesialiteter, for eksempel innen spesialiteten gastrokirurgi.  Det allerede foretatt en 

faginndeling i øvre-, kolorektal- og lever-galle-pankreas-kirurgi i OUS. Det er de samme kirurgene innenfor 

disse seksjoneringene som utfører både kreftkirurgi og benign kirurgi innen området, og også håndterer 

akutte innleggelser der dette skjer. I framtiden kan en tenke seg andre inndelinger, som organisering på 

tvers av spesialitetene som mer organspesifikke, f.eks. bekkenkirurgi (gastrokirurg, urolog, gynekolog) eller 

spesialister innen robotkirurg. 

5.4  Diagnostikk 
Utvikling innen forskning de siste årene har ført til vesentlige endringer innen kreftdiagnostikk. Man vil 

forvente at denne utviklingen fortsetter og at det vil bli: 

 Økende anvendelse av avanserte metoder innen alle tumorformer for å subklassifisere svulstene 

ytterligere og berede grunnen for persontilpasset behandling. Dette vil innbefatte genomikk 

inkludert dypsekvensering, transkriptomikk og etter hvert proteomikk, samt avansert 

bioinformatikk for å sammenstille og koordinere data.  
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 Behov for å Inkludering av molekylære eksperter som faste medlemmer av multidisiplinære 

grupper for å tolke betydningen av molekylære forandringer inn i det kliniske bildet. 

 Et økende behov for å gjenta biopsier da sykdommene over tid endrer genetisk uttrykk og utvikler 

resistens. (Molekylære analyser av primærtumor gir ikke tilstrekkelig informasjon til å selektere 

riktig behandling ved et senere tilbakefall.) 

 Nødvendig med spesialkompetanse på områdene nevnt ovenfor, med økt behov for undervisning 

og videreutdanning.  

 Økende nærhetsbehov i et høyspesialisert sykehus mellom diagnostikk og laboratorieforskning, 

også for å understøtte kompetanseoverføring fra forskning til rutinediagnostikk. 

 Dyrere teknologisk utstyr som følge av videreutvikling innen molekylærpatologi, CT, MR, ultralyd, 

PET etc. Dette vil gi et økende behov for å unngå unødig dublering av slikt utstyr i sykehuset. 

Mye av kreftutredningen vil i årene som kommer fremdeles foregå på lokalsykehusnivå, men elementene 

nevnt ovenfor nødvendiggjør betydelig samarbeid og koordinering med høyspesialiserte miljøer.  

En betydelig utfordring innen kreftdiagnostikken ved OUS er at mange undersøkelser som er utført ved 

institutter og andre sykehus, blir gjort på ny ved OUS pga. ikke tilfredsstillende kvalitet eller nyoppståtte 

problemstillinger. Undersøkelser gjort andre steder må ofte regranskes og beskrives på ny ved OUS. En 

bedre samordning vedrørende undersøkelsesprotokoller og beskrivelser ville øke kvaliteten på 

undersøkelser gjort andre steder og minske behovet for ressurskrevende undersøkelser i OUS. Enklere 

måter å overføre data på mellom enheter vil bidra i samme retning.  

En eventuell innføring av opplegg for bred screening knyttet til andre kreftformer enn brystkreft, kan 

sammen med utvikling av screeningteknologi, få stor innvirkning på omfanget av pasienter som skal 

utredes videre på sykehus. 

5.5  Kirurgi og teknikk 

5.5.1 Generelt 
Kirurgifaget de siste 20 år har vært preget av utvikling mot stadig mer teknisk krevende kirurgi og økning i 

bruk av mini-invasiv teknikk (kikkhullsoperasjoner og andre operasjoner via små åpninger), både perkutane 

teknikker (små inngrep via huden) og i særlig grad laparoskopisk kirurgi (kikkhullsteknikk). Utviklingen gir 

mindre fysiologisk traume rundt kirurgien, og det er godt dokumentert at korttidsresultatene bedres. Innen 

kreftområdet har det også etter hvert kommet resultater som dokumenterer likeverdige onkologiske 

resultater med disse teknikkene.  

Mer teknisk krevende inngrep har som konsekvens at opplæring tar lengre tid og gjør det nødvendig å 

samle større volum for å oppnå tilfredsstillende kompetanse innen et team. Det vil derfor være gunstig i 

størst mulig grad å samle liknende inngrep i sentra som kan spesialiseres, slik at man oppnår god 

behandling og et volum som også gir mulighet for opplæring. Også innen åpen kirurgi har man sett samme 

utvikling med mer teknisk krevende kirurgi og større krav til opplæring og kompetanse.  

Robotkirurgi drives i dag på Radiumhospitalet innen urologisk og gynekologisk kirurgi og på Aker 

utelukkende knyttet til urologi. Det er forventet at denne teknikken også vil vinne innpass innen andre 

fagområder. Tykk- og endetarmskirurgi er det fagområdet som har størst økning i robotkirurgi 

internasjonalt. Robotassistert kirurgi på thyreoidea gjøres internasjonalt i et betydelig omfang.  
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Kirurgi er, og vil sannsynligvis fortsette å utgjøre en viktig del av kreftbehandling. Kirurgi er den mest 

direkte måten å fjerne svulstvev på. Kirurgi som tidligere ble ansett som umulig, kan nå utføres som en 

følge av ny teknologi. Mer sofistikerte utredningsmetoder og tverrfaglige vurderinger står i kontrast til 

vanlig praksis tidligere der kirurgen alene tok beslutninger om hvem som skulle opereres. Nå er det et mye 

nærmere samarbeid mellom patolog, radiolog og onkolog for å finne det optimale tidspunkt for kirurgi, 

riktig operasjonsmetode og nødvendig tilleggsbehandling før eller etter selve inngrepet. 

Målet er å finne kreften tidlig og å optimalisere kirurgien til velfungerende enheter med bedre resultat for 

både overlevelse og funksjon. Det viktigste er at korrekt vev og mengde fjernes uavhengig av størrelse på 

incisjonen. Men det er blitt økt fokus på å bevare form, funksjon, livskvalitet uten at det går ut over 

tilbakefall og leveutsiktene.  

5.5.2 Nærmere om kirurgiske teknikker 
Laparoskopisk teknikk (kikkhulsteknikk) er en veletablert metode operasjonsmetode for kreft i mage-

tarmsystemet, urologisk kreft, lungekreft (thorakoskopi) og gynekologisk kreft. 

SILS (Single Port Laparoscopic Surgery) er en videreføring av den laparoskopiske teknikken og medfører en 

incisjon i stedet for mange små. Metoden har fortsatt de samme ergonomiske utfordringene som 

laparoskopisk teknikk og benyttes i liten grad ved kreftkirurgi i OUS 

NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) Metoden fjerner det kirurgiske preparatet fra 

kroppens naturlige åpninger og etterlater derfor ikke arr. Magesekk og vagina er de vanligste stedene for 

uttak av preparatet og medfører at man må lage åpning i disse organene for å lage kommunikasjon mellom 

bukhule og organ med naturlig åpning. Metoden er ikke tatt i bruk i OUS. 

Robotkirurgi gir bedre bevegelighet enn håndleddet kan ved laparoskopisk/SILS/NOTES-teknikker, 

forstørrer bildet med god tredimensjonal visualisering og har en god ergonomi der kirurgene sitter foran et 

konsoll og styrer robotens bevegelse.  

Metoder for operasjon med små åpninger (minimal invasiv) vil sannsynligvis perfeksjoneres og øke i 

omfang. Kreftkirurgien blir stadig mer kompleks og det krever høykvalifiserte og mer spesialiserte kirurger. 

OUS er i en unik situasjon med høye pasientvolum og høyspesialiserte støttefunksjoner som gir mulighet 

for kompetansespissing. Intervensjonssenteret gir en unik mulighet for utvikling og utprøving av nye 

kirurgiske teknikker. 

Teknologi for å diagnostisere og visualisere kreftvev mer presist. 

Åpen kirurgi bestod opprinnelig av å fjerne det øyet kunne se sammen med den taktile kunnskapen om 

kreftens utbredelse ved operasjonen. Preoperativ PET-CT undersøkelse kan nå på en sofistikert måte vise 

opptak av radioaktivt stoff i kreftceller og gir sammen med tradisjonell radiologi nyttig tilleggsinformasjon 

om kreftens utbredelse.  

En videreutvikling er å knytte antistoff til et molekyl som lyser opp svulstvev i operasjonsfeltet. Kirurgen kan 

da visualisere svulstvev og fjerne alt merket vev. En av teknikkene benytter fluoriserende stoff som avgir 

grønnfarget lys i svulstvev under operasjonen. Flere slike intraoperative molekylære bildeteknikker er 

under utvikling.  

Utvikling av slike metoder vil gi mulighet for mer personifisert kirurgi der omfanget av kirurgien tilpasses 

hver enkel pasient og vil erstatte dagens standardreseksjoner. 



UTKAST 

Delrapport, Kreftområdet 
 Idéfase OUS, konkretisering etter høring 

 
 

side 44 
 

Tradisjonelt har det vært fokus på å finne kreftsvulsten så tidlig som mulig og fjerne den kirurgisk. Ny 

kunnskap tyder imidlertid på at aktiv overvåkning og monitorering av noen kreftformer som prostata, 

skjoldbruskkjertel og nyre kan være like sikkert og gi pasientene god livskvalitet uten radikal kirurgi. 

Tilsvarende tilnærming utforskes i studier på endetarmskreft som svarer spesielt godt på strålebehandling.  

Pasienter og pasientorganisasjoner vil i økende grad etterspørre bestemt type kirurgi og vil kreve at 

kirurgene kan dokumentere erfaring, resultater og komplikasjoner 

5.6  Stråleterapi 
De siste 10-15 årene har vi sett en stadig økende integrasjon og avhengighet av billedbasert informasjon i 

strålebehandlingen. CT-volumer har lenge vært en forutsetning for god doseplanlegging, og nå har etter 

hvert også MR- og PET/CT-bilder funnet sin plass som en del av doseplanleggingsgrunnlaget. Videre gir alle 

disse bildemodalitetene nyttig informasjon ved oppfølging av pasientene, både under selve 

strålebehandlingen og i tiden etter avsluttet behandling, og vi vil se en økt bruk av bildeopptak for 

effektevaluering. 

CT-opptak for volumetrisk kontroll under behandling gjøres nå rutinemessig med Cone Beam-systemer 

montert på lineærakseleratoren. Dette gir informasjon om posisjonering av pasient og intern anatomi, og 

om endringer av tumoranatomien som følge av behandlingen. Dette gir løpende informasjon som kan 

brukes til bedre tilpassing og skreddersøm av strålebehandlingen for hver enkelt pasient, såkalt adaptiv 

stråleterapi. Vi ser denne utviklingen i form av nye funksjoner i doseplansystemene, og i applikasjoner 

tettere knyttet opp mot behandlingsapparatene både i ekstern og intern (brachy-) stråleterapi. Som på 

mange andre områder er det økt datakraft og konkurranse i markedet som muliggjør denne utviklingen. 

Kostnaden er økt resursbruk og tidsbruk off line (etter at pasienten har forlatt behandlingsrommet), men 

funksjonaliteten vil bli mer automatisert etter hvert som modaliteten utvikles. Oppfølging med PET/CT- og 

MR-bilder underveis i behandlingen vil bli stadig viktigere både ved adaptiv stråleterapi og stråleterapi 

generelt, ettersom disse modalitetene gir annen informasjon enn CT-opptak. Dette øker behovet for 

PET/CT- og MR-kapasitet i tiden framover. 

MR-Linac er en ny modalitet, hvor lineærakseleratoren og MR-maskinen er bygd sammen i én enhet. 

Konseptet gir overlegen bløtvevsinformasjon før og under selve strålebehandlingen, noe som ikke har vært 

tilgjengelig med Cone Beam-CT og andre røntgensystemer. MR-linacen er under utvikling og 

kommersialisering, og er på vei inn i utstyrsporteføljen for stråleterapi. 

Funksjonell informasjon fra PET/CT og funksjonell MRI nyttiggjøres til dose painting av målvolumet, der 

strålingsenergien distribueres i kreftsvulsten i henhold til strålefølsomheten i ulike deler av tumor. Ved 

siden av adaptiv stråleterapi er dette ett av forskningsområdene i stråleterapi ved OUS. Vi vil se en utvikling 

på dette området fra leverandørenes side i form av nye doseplanleggings- og behandlingsfunksjoner, 

systemer for pasientposisjonering, og for sporing av interne og eksterne bevegelser hos pasienten. 

Selve strålebehandlingsteknologien er i kontinuerlig utvikling, og vi får stadig raskere og mer avanserte 

behandlingsalgoritmer. VMAT, IMRT, stereotaksi og behandling med høy doserate uten utjevningsfilter 

(flattening filter free beam, FFF) er eksempler på modaliteter som har kommet på markedet de siste årene, 

og som vil utvikles videre. Noen funksjoner er knyttet opp mot hardware og blir kun tilgjengelig ved 

utskifting av utstyr, mens enkelte software-styrte funksjoner kan oppgraderes og installeres uten 

utstyrsendringer. 
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Oslo Universitetssykehus utførte et oppdrag fra Helse Sør-Øst i 2014 med en vurdering av strålekapasiteten 

i regionen. Denne utredningen tok for seg analyser og vurderinger av strålekapasiteten i 2010 – 2013, og 

kapasitetsbehovene fram mot 2030.  

Rapporten konkluderte med en anbefaling av nye stråleterapisenter i HSØ henholdsvis i sykehusområdet 

Vestfold/Telemark og ved Akershus universitetssykehus med til sammen 7 lineærakselleratorer (LA). De 

første av disse sentrene må stå klar til drift i 2018/2019 for at tilstrekkelig kapasitet skal være sikret. 

Forventet befolkningsøkning, insidensøkning og kapasitetsbehov i HSØ fram mot år 2030 er beskrevet i 

rapporten. Dersom HSØ følger arbeidsgruppens anbefalinger om rask etablering av 2 nye stråleterapisentre 

i regionen, vil OUS dekke øvrige behov (OUS, Vestre Viken og Østfold) fram mot 2030 med den kapasiteten 

sykehuset rår over i dag.  

Dersom det blir beslutning om nye bygg på Radiumhospitalet og/eller rivning av bygningsmasse i C-

området, må det etableres nye planleggingsarealer og bunkere. Disse må settes i drift før sanering av gamle 

bunkere, slik at behandlingskapasiteten opprettholdes.  

5.7  Protonterapi og protonsenter 
Protonterapi er en form for strålebehandling som gir en bedre fordeling av stråledose i kreftvev og normalt 

vev. Vanlig ekstern strålebehandling med fotoner (gitt med lineæraksellerator) gir høyeste stråledose nær 

huden, mens dosen faller innover i kroppen. Man kan likevel få en høy dose i en svulst som er dyptliggende 

ved å kombinere stråling fra flere ulike vinkler med summasjon av stråledosene gitt til flere strålefelt. Ved 

protonterapi øker den avsatte stråledose innover i dypet, og man kan få stråledosen til å falle raskt bak en 

svulst som bestråles. Dette betyr at stråledosen i forkant av en svulst blir mindre enn ved konvensjonell 

fotonbestråling, og spesielt stråledosen i bakkant av svulsten blir mindre. Det vil bety at man kan få mindre 

bivirkninger fra normalvev og mindre senskader etter strålebehandling. Dette er spesielt viktig hos barn og 

unge pasienter. Det finnes en del dokumentasjon på reduserte bivirkninger ved protonterapi, men det er 

helt klart stort behov for forskning.  

Det er mulig at protonterapi vil utvides til terapi med tyngre ioner (f.eks. karbon). Det er stor 

teknologiutvikling for denne behandlingsformen, og leverandørene tilbyr nå 360º-gantry, pencil beam 

scanning av protonstrålen og avanserte robotløsninger for bord- og pasientposisjonering. 

Pasientavbildningssystemene ligger ca. ti år etter standarden for lineærakseleratorer og er i stadig utvikling, 

det samme gjelder intensitetsmodulerte behandlingsalgoritmer (IMPT). Pasientgjennomstrømningen er 

fremdeles ikke så effektiv som for fotonbehandlingene, men logistikken forbedres stadig og nærmer seg 

samme nivå. 

Protonterapi er å betrakte som etablert behandling til barn som skal ha kurativ strålebehandling, men vil 

også være å foretrekke hos voksne pasienter med behov for høye stråledoser nær kritiske organer. Det 

dreier seg om voksne pasienter med svulster på skallebasis og nær ryggmargen, samt enkelte pasienter 

med hode-halskreft. I dag behandles noen titalls norske pasienter, i hovedsak barn, ved protonsentre i 

Europa eller USA basert på avtaler med de regionale helseforetak. Man regner med at det i dag er et 

underforbruk av protonterapi i Norge og at flere pasienter kunne ha nytte av slik behandling. Det er behov 

for mye forskning innen dette felt, spesielt gjelder dette nytteverdien av protonterapi ved hyppigere 

sykdommer. Det er utarbeidet nasjonale indikasjonskriterier for bruk av protonterapi, som basis for 

henvisning av pasienter for behandling i utlandet.  

Det er utarbeidet en Idefaserapport for etablering av protonsenter i Helse Sør-Øst ved OUS, 15.10.2014. 

Prosjektgruppen som har utredet idefasen for et regionalt protonsenter ved OUS planlegger en 
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startkapasitet på rundt 500 pasienter. Protonsenteret vil med det kunne dekke kapasiteten til ca. 1,5 

lineærakselleratorer ved OUS. Det meste av protonkapasiteten vil erstatte behandling med konvensjonell 

stråleterapi, men noe kapasitet vil gå til nye pasientgrupper. 

Det er skissert mulige plasseringer både ved Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. I rapporten er det 

antydet en ferdigstillelse ved årsskiftet 2020/21 som tidligste mulighet. 

Den regionale rapporten er behandlet i Helse Sør-Øst RHF som selvstendig rapport november 2014 og som 

vedlegg til den nasjonale rapporten desember 2014. Styret i HSØ anbefaler at det etableres et protonsenter 

så snart som mulig i HSØ. Foretaksmøte i HSØ fattet i april i år vedtak om å kvalitetssikre den nasjonale og 

de regionale idefaserapportene . Arbeidet gjøres av Helsebygg HF og skal være ferdig til august i år. 

Det er enighet om at et protonsenter ikke skal etableres som en «stand alone»-enhet, men må kobles til 

konvensjonell stråleterapi, faglig og geografisk. OUS har i dag et samlet miljø av onkologer, 

stråleterapeuter, medisinske fysikere og ingeniører som ivaretar stråleterapien både ved RAD og US, og 

betjener de tekniske installasjoner på disse lokalisasjoner, med totalt 17 linac og 2 brachyterapienheter. 

Det er i praksis tre muligheter for etablering av protonterapi, sammen med fotonterapi, ved OUS. 

1. Lokalisering ved RAD, i tilslutning til de nyeste strålebunkerne i Strålebygget. Dette vil gi tunge 

installasjoner med levetid på minimum 30 år, og strekker seg langt utover 15-årsperspektivet. 

2. Lokalisering ved US, i tilslutning til strålebunkerne i Kreftsenteret. Dette vil gi tunge installasjoner 

med levetid på minimum 30 år, og strekker seg langt utover 15-årsperspektivet. 

3. Lokalisering på Gaustad, i nybygg der også 4-6 linacer er foreslått etablert. Dette vil gi tunge 

installasjoner med levetid på minimum 30 år, og strekker seg langt utover 15-årsperspektivet 

5.8  Medikamentell behandling 
Fremdeles er behandling med cellegift dominerende i den medisinske kreftbehandlingen. Komplikasjoner til 

behandlingen oppstår relativt hyppig, kan være alvorlig og krever da ofte støtte fra andre fagområder.  

Følgende utvikling er allerede i gang og vil forsterkes i betydelig grad de kommende år: 

 Utvikling av individuell behandling basert på det enkelte sykdomstilfelles biologiske karakteristika 
(genomikk etc.), inkludert målrettet behandling mot spesifikke abnorme genetiske drivere av den 
enkeltes sykdom («persontilpasset behandling»). Kombinasjon av flere slike medikamenter for å 
omgå resistens-utvikling. 

 Utvidet bruk av immunterapi innen mange kreftsykdommer, som allerede har vist til dels 
dramatiske effekter: 

o Checkpoint-hemmere som øker immunrespons på svulstens fremmede elementer. 
o Adaptiv celleterapi (laboratorie-manipulasjon av pasientens egne T-celler med spesifikt 

angrep på sykdommen til følge). 
o Isolering av pasientens egne tumor-infiltrerende lymfocytter (TILs), deretter in vitro 

ekspansjon fulgt av terapeutisk re-infusjon. 
o Nye terapeutiske vaksiner. 
o Kombinasjoner av disse immunterapi-formene 

 Fortsatt utstrakt bruk stråleterapi og kjemoterapi, men hyppigere i kombinasjon med 
persontilpassede behandlingsformer og/eller immunterapi.  

 De nye målrettede medikamentene har andre (og gjennomgående mildere) bivirkningsprofiler, 
eksempelvis fra hud, tarm og lever. Immunterapi har ofte bivirkninger i retning av autoimmune 
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reaksjoner, som til dels kan være svært alvorlige. Betydelig erfaring med spesielt sistnevnte 
terapiform er derfor nødvendig. 

 
Utvikling av nye medikamenter medfører økt sjanse for effekt, flere behandlingslinjer og mer langvarige 
sykdomsforløp, ofte med gjenværende symptomgivende sykdom. Dette vil øke overlevelsen, men også gi 
økning i kreftprevalens, sykelighet og komorbiditet. 
 
Utviklingen vil kreve økt ekspertise og subspesialisering både innen diagnostikk og behandling. Det økende 
pasientvolumet tilsier at vesentlige deler av medikamentell behandling fremdeles må foregå ved 
lokalsykehus. Dette vil spesielt gjelde standardisert kjemoterapi og oppfølging av iverksatt målrettet 
behandling. Immunterapi bør foreløpig forbeholdes spesialiserte enheter med spesifikk kompetanse. 
 
Nye medikamenter vil stadig være under utprøving, likeledes nye indikasjoner og biomarkører for å 
predikere følsomhet/resistens. Dette gjør at vi vil møte en økende gråsone mellom etablert behandling og 
forskning, eksempelvis ved tilstedeværelse av en mutasjon som er et etablert mål for behandling i en 
tumortype, men ikke i en annen. Dette tilsier igjen stadig tettere interaksjon mellom klinisk onkologi og 
forskning i et universitetssykehus som OUS. 
 
Det må forventes en betydelig kostnadsutvikling innen kreftbehandling, både på grunn av multiple nye 
medikamenter, kombinasjoner av medikamenter, molekylærpatologisk diagnostikk og langvarige 
behandlingsforløp. 
 
Funksjons- og oppgavedelingen mellom sykehusene i HSØ vil i stor grad påvirke volumet av den 
medikamentelle behandlingen i OUS. Nye medikamenter utprøves og etableres i stor grad i OUS og andre 
større sykehus, men med et større erfaringsgrunnlag vil ny behandling også desentraliseres til andre 
sykehus i regionen. Samarbeidet om kjemoterapien med øvrige sykehus og fordelingen av oppgaver er 
sentralt fremover. 
 

5.9  Palliasjon 
Faglig utvikling og kompetanse. Lindrende behandling er i økende grad blitt forsknings- og 

kunnskapsbasert. Det er behov for ytterligere fokus på forskning innen dette fagområdet. Det dreier seg 

om utvikling innen fysisk symptomlindring, psykososiale tiltak, tverrfaglig diagnostikk og behandling og ikke 

minst helsetjenesteforskning med utvikling av et godt pasienttilbud på alle nivåer av helsetjenesten. Det er 

et stort behov for integrasjon av palliative tiltak tidligere i pasientforløpet for å bedre pasientenes funksjon 

og livskvalitet. Det vil fremover være et økende behov for kompetanse innen det palliative felt, både i 

spesialist- og i kommunehelsetjenesten. OUS vil være sentrale i utdanning, videreutdanning og hospitering 

for helsepersonell innen palliasjon. Spesielt er det nødvendig å styrke feltet palliasjon i legeutdanningen og 

i spesialistutdanningen innen sentrale kliniske spesialiteter.  

Funksjons- og oppgavedeling innen lindrende behandling. Lokalsykehus som behandler kreftpasienter må 

ha god kompetanse innen lindrende behandling. Dette gjelder spesielt lege- og sykepleietjenesten. Det må 

være organisert et palliativt team med kompetanse innen smerte- og annen symptomlindring, ernæring, 

fysioterapi og psykososial støtte. Større lokalsykehus skal ha et palliativt senter med palliativ enhet med 

dedikerte senger.  Lokalsykehusenes palliative enheter må samarbeide tett med kommunehelsetjenesten i 

sitt opptaksområde, både sykehjem og hjemmetjenesten. 

OUS må i fremtiden forventes å ha et palliativt senter med lokal- og regionsfunksjoner, et større antall 

palliative senger (12-16), poliklinikk og palliative team, samt et regionalt kompetansesenter for 

nettverksbygging, kompetansespredning og forskning. I de nærmeste årene er det sentralt å etablere 
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palliativt team ved Rikshospitalet for å møte det store behovet som et økende antall kreftpasienter har. De 

palliative team må samordne seg med smerteteamene som er etablert ved OUS. Både Lovisenberg og 

Diakonhjemmet må ha palliative enheter med palliative team for å dekke lokalsykehusbehovet. Etableres et 

nytt lokalsykehus i Oslo, f.eks. i Oslo Øst-Sør, må palliativ enhet med palliative senger og palliativt team 

etableres også her, for å ivareta lokalsykehusfunksjonen innen lindrende behandling. Det bør etableres et 

godt nettverk mellom alle de palliative enheter i Oslo, der det store senteret ved OUS vil være navet i 

samarbeidet og motor i den faglige utvikling innen palliasjon. 

 

6 Avhengigheter og utvikling framover 

6.1  Generelt om avhengigheter 
Utviklingen innen kreftbehandling og også andre fagområder har de siste tiår vært preget av økende 

tverrfaglig samarbeid og aktiv involvering av flere fagområdet og også flere profesjoner. Begreper som 

multimodal behandling, multidisiplinær utredning og tverrfaglig behandling er alle uttrykk for denne 

utviklingen. Samtidig har det vært en betydelig styrking i støttefunksjoner rundt både kirurgi og annen 

behandling som innebærer behov for håndtering av organsvikt og komplikasjoner.  

Et behandlingsforløp med pasienten som sentrum innebærer derfor behov for samhandling med og nærhet 

til mange forskjellig fagmiljøer og funksjoner både innen utredning og behandling. Enkelte slike 

samhandlinger er så godt innebygget at de ikke diskuteres videre, for eksempel behov for kirurg, 

operasjonspersonale og anestesi ved inngrep. Andre avhengighetene kan forsøkes gruppert på flere måter, 

her gis en kort beskrivelse i forhold til samtidighet, lokalisering, fagmiljø og støttefunksjoner. 

Samtidighet 

Samtidig tilstedeværelse av flere spesialiteter eller funksjoner gjelder for eksempel ved behov for flere 

kirurgiske spesialiteter innen enkelte inngrep (kar- eller urinveisrekonstruksjoner ved bukkirurgi) eller 

behov for endoskopi. Oftest kan slike behov planlegges i forbindelse med inngrepet, men som sikkerhet bør 

slik kompetanse også være i nærheten ved ikke forutsette behov eller komplikasjoner. I rapporten 

Kreftkirurgi i Norge (Helsedirektoratet 2015) er det satt opp flere slike krav knyttet til kreftkirurgi.  

 

Geografisk 

For et sykehus som OUS med spesialiteter fordelt på flere steder har det vært argumentert med at en 

spesialist til stede på et nærliggende, men adskilt geografisk sted kan fylle et krav til tilstedeværelse. Dette 

er ikke tydelig beskrevet i ovennevnte rapport, men man må legge til grunn at spesialisten må være 

tilgjengelig innen relativt kort tid, for eksempel for å bistå ved et kirurgisk inngrep.  

 

Fagmiljø 

Et fagmiljø bør bestå av mer enn to personer for å ivareta krav til kontinuitet og robusthet. For mange 

behandlingsforløp vil det også være nødvendig med nærhet til andre miljøer innen tilgrensende deler av 

faget for å samle kompetansen rundt pasienten. Felles møtepunkter kan også organiseres med tverrfaglige 

møter og allerede i dag er det mulig med moderne teknikk å ha velfungerende MDT-møter via 

videokonferanseløsninger.  

 

Organisatorisk 

For å opprettholde kompetanse, kvalitet og beredskap er det nødvendig å tilrettelegge og organisere 

fagmiljøene slik at de er tilstrekkelig store og har både spiss- og breddekompetanse til å dekke oppgavene. 
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Dette gjelder særlig små fagområder og spesialisert virksomhet. Dersom slike spesialiteter må dekke 

oppgaver og vakt på mange steder, vil dette forringe fagmiljøet og mulighetene for faglig utvikling og 

kvalitet.  

 

6.2  Forskning og innovasjon 
Der er bredt faglig konsensus nasjonalt og internasjonalt om at institusjonell kreftforskning av betydelig 

omfang fremmer kvaliteten av pasientbehandling.  

Kreftfeltet er i en rivende utvikling der ny kunnskap tilføres i raskt tempo. Mye av dette er knyttet til 

essensielle sykdomsmekanismer i signalveier, molekylærgenetikk og annen molekylærbiologi, samt en langt 

dypere innsikt i immunsystemets innvirkning. Denne kunnskapen gir ny innsikt i nøkkelmekanismer for 

kreftcellenes oppførsel, og dermed mange nye muligheter for målrettet behandling mot disse. Utviklingen 

driver således kreftbehandling i retning av såkalt «persontilpasset medisin» eller «presisjonsmedisin» 

(målrettet behandling basert på den enkelte tumors spesifikke molekylære karakteristika), og har flere 

innvirkninger på relasjonene mellom laboratorieforskning, klinisk forskning, diagnostikk og klinisk praksis: 

 Klinikere må ha større tumorbiologisk kunnskap enn tidligere for å kunne tolke prøvesvar, 
sammenholde data og klinikk, samt kanalisere pasienten til riktig behandling eller klinisk utprøving. 
 

 Forskere må ha større kunnskap om de relevante kliniske problemstillingene for å fokusere sin 
translasjonsaktivitet. 
 

 Det er en betydelig kortere tidslinje fra preklinisk forskning til klinisk utprøving og påfølgende 
medikamentgodkjenning, med pasientseleksjon basert på prediktive biomarkører, større effekter, 
lavere pasientantall pr. studie og ny dynamisk studiedesign med raskere gjennomføring. Dette gjør 
at det blir større overlapp og raskere progresjon mellom basal-, translasjons- og klinisk forskning, 
hvilket nødvendiggjør økt interaksjon, kunnskapsutveksling (begge veier) og intimt samarbeid 
mellom laboratorier og klinikk. Et godt eksempel på dette er det utstrakte team-arbeidet rundt 

forskningsprosjektet "MetAction", der man fysisk må samle et bredt team innen patologi, molekylærgenetikk 
og bioinformatikk for å diskutere det diagnostiske bildet og konkludere ut fra det svært sammensatte bildet 
som moderne teknologi gir. 
 

 Utviklingen innen molekylærbiologi gjør at svulster nå i stadig større grad klassifiseres i henhold til 
sine molekylærgenetiske karakteristika, hvilket i økende grad fører til diagnostikk- og 
behandlingsfellesskap på tvers av tidligere organspesifikk og morfologisk klassifisering. Dette tilsier 
at en bred kreftforskningsaktivitet bør ledsages av en bred klinisk pasientportefølje. 

 

Den økte biologiske forståelsen og identifiseringen av nye mål for behandling gjør at det i øyeblikket er 800-

1000 nye substanser i klinisk utvikling på kreft globalt sett, og nye medikamenter godkjennes fortløpende i 

betydelig raskere tempo enn før. OUS (Radiumhospitalet) har en egen enhet for tidlig klinisk utprøving som 

deltar aktivt i dette internasjonale samarbeidet, og mye skjer i samarbeid med den farmasøytiske 

industrien. For å være en foretrukket partner i dette bildet må institusjonene ha eksellente translasjonelle 

forskningsmiljøer parallelt med den kliniske forskningen, da mange studier har parallell forskning rundt 

molekylærbiologi, identifikasjon og validering av biomarkører etc. Nye målrettede medikamenter og 

immunterapi har generelt en annen bivirkningsprofil enn tradisjonell kjemoterapi, og f.eks. moderne 

immunterapi kan involvere autoimmune reaksjoner som kan være alvorlige. Infrastruktur med mulighet for 

pasientovervåkning må være tilstede, spesielt i forbindelse med fase I-studier. 
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OUS generelt, og Radiumhospitalet spesielt, har i et internasjonalt perspektiv hatt en ganske betydelig 

aktivitet innen innovasjon, patentering og medikamentutvikling basert på egen forskning. Denne aktiviteten 

støttes av Inven2 og styrkes ytterligere av ferdigstillelsen av OCCI-bygget i 2015. Dette bygget vil også 

romme Kreftregisteret, hvilket utgjør et svært viktig aktivum for Norge i det internasjonale 

kreftforskningsbildet. Samlokalisering av klinisk forskning, translasjonsforskning, Kreftregisteret og 

Innovasjonsparken er den strategiske tanken bak hele denne utviklingen.   

For å møte hele dette betydelige interaksjonsbehovet er fysisk samlokalisering av de ulike fagmiljøene 

gunstig. Det er verdt å merke seg at de fremste europeiske kreftforsknings-institusjonene er karakterisert 

ved en bevisst fysisk samling av de relevante enhetene (Institut Gustave Roussy, Paris; Vall d’Hebron 

Institute of Oncology, Barcelona; NKI, Amsterdam; National Center for Tumour Diseases/DKFZ, Heidelberg; 

Cambridge Cancer Centre, UK – disse utgjør medlemmene av det ledende konsortiet «Cancer Core 

Europe»).  

De ovenfor beskrevne forhold gjør at muligheten for fortsatt eller ny samlokalisering bør tas med i 

vurderingen av Radiumhospitalets innhold fremover. Det vil imidlertid ikke være mulig å fysisk samle alle 

relevante kreft-miljøer i OUS i løpet av de første 15 år, og videreutvikling og tilrettelegging av 

samarbeidsformer for miljøene som forblir fysisk adskilt må derfor også prioriteres høyt. 

6.3  Avhengigheter i kirurgisk utvikling 
I kapittel 5 er i hovedsak tekniske sider ved kirurgisk utvikling beskrevet. Vi ser imidlertid også en utvikling 

der samarbeid mellom forskjellige disipliner innen kirurgiske fag flytter grenser for hva som er mulig å gjøre 

og med hvilke teknikker. 

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet ble etablert som en enhet for utvikling av kirurgiske og diagnostiske 

teknikker med tett samarbeid mellom flere spesialister innen kirurgi og diagnostikk, og også innen andre 

områder som IKT og teknikk. Senteret har vært svært viktig i utvikling av mini-invasiv teknikk. 

Innen andre områder som kirurgi på lever og bukspyttkjertel har samarbeidet mellom kirurger med 

bakgrunn i gastrokirurgi og transplantasjonskirurger bidratt til at man i dag utfører rutineinngrep som 

tidligere ble ansett som svært risikable, og flere pasienter får tilbud om en mulig helbredende behandling 

hvor eneste alternativ tidligere var lindring.  

Kreftkirurgi, særlig den mer krevende kreftkirurgi, er generelt viktig for å utvikle kirurgisk kompetanse som 

kan utnyttes på andre kirurgisk utfordrende pasientgrupper, noe som gjør at det ikke alltid er lett å skille 

kreftkirurgi fra annen kirurgi. Samtidig ser man at samlokalisering er gunstig for utvikling synergier mellom 

ulike kirurgiske fagområder som muliggjør ny teknikk og bedre kompetanse. 

Felles for slike samarbeidsformer er at det må foreligge en fysisk nærhet for å kunne bistå hverandre og 

samarbeide både innen utredning, hvor behandlingsplanen bestemmes, og under selve operasjonen. 

 

7 Driftsmodeller Radiumhospitalet 
7.1 Grunnlagsinformasjon for beskrivelse av ulike modeller  

I tabell 15 er det satt opp en sammenstilt kvantitativ og kvalitativ informasjon knyttet til virksomheten i 

ulike kreftformer. Oversikten over kirurgisk kapasitet (operasjonsstuer og senger) ved andre steder enn 

Radiumhospitalet er ikke fullstendig. Den kvalitative informasjonen er knyttet for det første til 

overvåkingsbehov og for det andre til graden av samspill med Kreftforskningsinstituttet (KRF). Vurderingen 
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av overvåkningsbehov er både knyttet til mer forutsigbare behov og til en vurdering av risiko for 

uforutsette situasjoner som krever overvåkning. Forklaring på bruken av stjerner (*) for gradering av 

samspill med forskningsinstituttet er forklart under tabellen. 

 

TABELL 16 SAMLET OVERSIKT OVER AREALRELATERTE RESSURSER SAMT INDIKASJON PÅ OVERVÅKNINGSBEHOV OG 

SAMSPILL MED KREFTFORSKNINGSINSTITUTTET 

Kreftform Senger 

kirurgi 

Ant opr 

stuer/uke 

Over-

våkings  

behov 

Sam- 

spill  -

KRF 

Senger onkologi Sted/antall 

kurer 

Sted 

Strålekap. i 

antall LAE 

Lungekreft US 

RH 

 

US  

RH 

 

++(++) *** US ca 7 i 3. etg 

 

RAD ca 8 (i A7) 

US 562 

RAD 284 

US 4878 

0,7 LAE 

RAD 6112 

0,9 LAE 

Brystkreft US ca 3 

RAD ca 2 

US 5 

RAD 2 

+ *** US (3.etg) ca 10 

RAD ca 10 (i A6) 

 

US 4682 

RAD 2664 

 

US 13802 

1,7 LAE 

RAD 12216 

1,6 

Thyroidea-

kreft 

US 0 

RAD 0-2 

AS 2-3 

US <5/år 

RAD 1 

AS 3 

 

+(+)  US  Ingen senger 

 

Små tall  

Gyn.kreft 43 

(A3 35) 

(A4 8) 

RAD 9 ++ **(*) US Ingen senger 

RAD (se kirurgi) 

 

US 0 

 

RAD 2298  

 

 

RAD 5941 

0,7 LEA + 

brachy 

Kolorektal 

kreft 

RAD 15 

(A5)  

  

RAD 4.5 

US 4.5 

++ *** US (2.etg) 22 senger 

 

RAD Ingen senger onk 

 

US 3053 

 

RAD 0 

US 9428 

1,5 LEA 

Kreft i 

spiserør og 

magesekk 

US 9 US 2 +++ * 

 

US (2.etg) 22 senger 

RAD Ingen senger 

US 578 Samlet i 

kolorektal 

Prostata AS ca 20 All uro 

 

+ ** US (3.etg) ca 7  

RAD ca 8 (i A6) 

 

US 596 

 

 

RAD 59 

 

US 13726 

2,3 LEA 

RAD 13220 

2,1 LEA +  

Brachy 

Nyrekreft (se 

prostata) 

RAD 6 ++ * US (3.etg) 22 senger 

(se prostata) 

(se ovenfor) 

RAD (A6)  

(se prostata) 

Små tall Små tall 
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Urinblære (se 

prostata) 

 ++ * US (3.etg) (se prostata) 

RAD (A6) (se prostata) 

Små tall Små tall 

Testikkel-

kreft 

(se 

prostata) 

 ++(+) * US (3.etg) 22 senger 

(se prostata) 

US 304 Små tall  

Sarkom abd  RAD 2  ++(+) *** US Ingen senger 

RAD (A8) 30 senger 

US 0 

 

RAD 

Sarkom 

samlet 

281 

RAD 1062 

0,2 LEA 

 

Sarkom 

ben/bløtvev 

 RAD 2,5 +(++) *** US Ingen senger 

RAD (A8) 30 senger 

Se ovenfor Se ovenfor 

 

 

 

Lymfom   (++++) *** US Ingen senger 

RAD (A8) (se sarkom) 

US 0 

RAD 1907 

 

RAD 3348 

0,6 LEA 

 

ØNH kreft  RH 15 (all 

ØNH) 

 

++(+) * US Ingen senger 

(se lunge) 

RAD 15 (i A7)  

US 0 

RAD 813 

 

RAD 8789 

1,6 LEA 

CNS kreft  RH 25 (all 

CNS) 

 

++(++) *** US Ingen senger 

RAD (A7) 31 senger 

(lunge/ØNH/mal.mel/thyr.

ca /CNS/ inkl 4 senger til 

Utprøvningsenheten 

US 0 

 

RAD 87 

 

 

 

RAD 

0,9 LEA 

Melanom og 

hudkreft 

 RAD 3.5  ** (se lunge) 

RAD 10 (i A7)  

 

US 0 

RAD 499 

 

RAD 

0,9 LEA 

Overvåkingsbehov:  + PO timer ++ PO døgn +++ PO flere døgn ++++ Intensiv () sjelden 

Generelle støttefunksjoner som kardiologi, infeksjonsmedisin, patologi og radiologi er ikke vurdert. 

Når det gjelder grad av nåværende interaksjon med KRF for de ulike kreftformer er skalaen som følger 

(ingen tumorområder er helt uten slikt samarbeid). I denne oversikten regnes Seksjon for Celleterapi (del av 

AKB) med som del av KRF i og med lokalisasjon i forskningsbygget på Radiumhospitalet: 

*** Utstrakt samarbeid inkludert prosjektledelse eller KRF forskningsgruppe-ledelse fra klinikeres side. 

Flere samarbeidsprosjekter, mange felles publikasjoner og tung involvering av klinikere.  

** Moderat til utstrakt samarbeid innen flere prosjekter, men i samarbeidet er det ikke prosjekt- eller 

gruppeledelse fra klinisk side. 

* Mer begrenset, men tilstedeværende samarbeid i ett eller flere prosjekter 

(*) betyr konkrete prosjektplaner som innebærer økning av samarbeidet 

- Dette gjelder også hematologisk avd. som ikke er på listen, ville nå fremstått som +(+).  
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7.2  Generell forutsetninger for vurderingen 
Det er her beskrevet ulike modeller for hva som kan være virksomhetsområdene for Radiumhospitalet. 

Hovedperspektivet på vurdering av disse må være hvordan de direkte og indirekte kan bidra til det beste 

pasienttilbudet innen diagnostisering og behandling av kreft. Modellene varierer med hensyn til fire 

dimensjoner. Alle variablene kan ha betydning, hver for seg og til sammen, for kvaliteter knyttet til 

virksomheten på Radiumhospitalet. De vil også som konsekvens ha betydning for virksomheten innen 

kreftområdet ved de andre sykehuslokalisasjonene. 

De fire variablene er: 

a) Hvor bred eller smal virksomheten på Radiumhospitalet, hvor mange kreftdiagnoser den 

omfatter. 

b) Hvor krevende virksomhet på Radiumhospitalet er når det gjelder krav til 

overvåkningskapasitet, indremedisinsk støtte og vaktordninger. 

c) Hvor stort innslag av lokalsykehusfunksjoner er på Radiumhospitalet (med behov for 

mottaksfunksjoner og beredskap). 

d) I hvilken grad kreftgrupper har stor nytte av fysisk nærhet til Forskningsinstituttet.   

 

Et eksempel på samspill mellom disse variablene kan være at en modell med større bredde i hvilke 

kreftdiagnoser som behandles på Radiumhospitalet også påvirke hvor mange fagmiljø som kan dra nytte av 

fysisk nærhet til Forskningsinstituttet. 

Det er trolig viktig at en videre diskusjon om valg av modeller forholder seg til de nevnte fire variablene. I 

den forbindelse kan det naturligvis være ulike vektinger av hver variabel inn i en helhet, og det kan være 

ulike vurderinger av hvor alvorlig et utslag i det som evt kan kalles en negativ retning på en av disse 

variablene, trenger å bli i praksis. Ingen av modellene er uten uønskede konsekvenser. 

Alle modellene som legges fram her, tar utgangspunkt i tilnærmet den nåværende strålekapasiteten ved 

Radiumhospitalet og Ullevål (se samlet oversikt kap 3.5.5). Bakgrunnen for dette er at 

stråleterapivirksomheten representerer den aller tyngste infrastruktur, med kostbare bunkere og 

lineærakselleratorer (linac). De ulike modellene har ulikt behov for andre ressurser slik som senger, 

poliklinikkareal og operasjonsstuer. Disse behovene er et resultat av i hvilken grad modellen har 

pasientgrupper som ofte krever innleggelse for onkologisk behandling, hvor mye kirurgi som ligger inne i 

modellen. Et uavklart spørsmål vil dessuten påvirke strålekapasitet på aktuelle steder i OUS. Det gjelder 

plasseringen av Protonsenteret (antas tilsvare kapasitet av 1,5 linac). Denne kapasiteten er ikke tatt med i 

modellvurderinger og kapasitetsanslag. 

Sykehusets strategi sier at så langt det er mulig, skal et tverrfaglig miljø som behandler en sykdom samles 

ved en lokalisasjon. Dette betyr at så langt det er mulig skal en virksomhet ikke være splittet på to 

lokalisasjoner og onkologisk og kirurgisk behandling skal være samlet. Spørsmålet om fysisk samling av all 

kreftbehandling innen en pasientgruppe har vært et tema i forhold til aktuelle modeller. Dette angår ulike 

typer onkologisk behandling (strålebehandling og medikamentell behandling), og det gjelder samling av 

onkologisk og kirurgisk behandling.  

I dette arbeidet fremgår at samling av store pasientgrupper, som brystkreft og prostatakreft, har store 

konsekvenser for muligheten for lokalisering av andre pasientgrupper. Av den grunn er det også skissert 

modeller der en av de store diagnosegruppene er delt mellom to lokalisasjoner der man mener at volumet 
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av pasienter på hvert av stedene er stort nok til å kunne forsvare dette. For en slik løsning gir nettopp 

mulighet for å opprettholde slik fysisk samling av andre, mindre pasientgrupper.  Det er også slik at en del 

tyngre kreftkirurgi er lokalisert ved Rikshospitalet, mens onkologisk behandling innen samme 

pasientgruppe er på Radiumhospitalet eller Ullevål. En endring på dette vil kreve betydelig nybygging 

tilknyttet Rikshospitalet.  

Innenfor rammen av strålekapasitet er spørsmålet om hvordan en lokaliserer virksomheten knyttet til 

prostatakreft det som skaper lite eller stort handlingsrom for annen virksomhet på Radiumhospitalet. 

Handlingsrommet for endringer avgrenses for øvrig av at fem kreftformer i alle modeller holdes fast – fire i 

den formen de i dag er på Radiumhospitalet og en, brystkreft, der dagens virksomhet på Radiumhospitalet 

er samlet der sammen med brystkreftvirksomheten på Ullevål. De kreftformene som varierer med hensyn 

til lokalisering i de ulike alternativene er diskutert særskilt. 

Ved vurdering av modellene må også utviklingen innen kreftbehandling spesielt og medisin og kirurgi mer 

generelt tas i betraktning. Slik utviklingen har vært de senere år, og som må forventes å fortsette, så 

utvikles det stadig flere faglig avhengigheter innen kreftområdet. Dette har flere årsaker. Vi tilbyr i økende 

grad stadig eldre pasienter, som ofte også har andre sykdommer, omfattende kreftbehandling både med 

kurativ og palliativ hensikt. Dermed blir diagnostikk og behandling i større grad avhengig av spesialister fra 

flere fagområder. Utviklingen går også raskt i retning av individuelt tilpasset behandlingsopplegg som vil 

kreve et nært samarbeid mellom laboratorieundersøkelser og klinisk virksomhet. Selv om svulstenes 

opphav og beliggenhet fremdeles vil være avgjørende for deler av behandlingen, vil den medikamentelle 

behandlingen i større grad være preget av molekylærbiologiske karakteristika for den enkelte svulst som 

går på tvers av de nåværende tumortyper, og som således i større grad binder tumorområdene sammen. 

Det må understrekes at modellene i dette stadiet av arbeidet ikke har innarbeidet konsekvenser i 

ressursbehov av veksten i behov for behandlingskapasitet som vil komme i åra framover. 

 

7.3  Påvirkning av de tre hovedalternativene (0-alternativet, delt løsning og Gaustad Sør 

med lokalsykehus).   
Alle forslagene utredningsgruppen legger frem, vil kunne realiseres innfor dagens areal på 
Radiumhospitalet, men på grunn av den bygningsmessige kvalitet er dette neppe aktuelt. Av denne grunn 
arbeides det også med planer om et nytt bygg. Dette har også vært en forutsetning i de vurderinger 
gruppen har gjort.  
 
Med unntak av 0-alternativet, hvor nytt bygg på Radiumhospitalet ikke inngår, så vil forslagene 
utredningsgruppen legger frem kunne realiseres både med ”delt løsning” og med ”Gaustad sør med 
lokalsykehus”. Fremdriften for en realisering av de fremlagte forslag og hvordan forslagene vil kunne 
påvirke hovedalternativene, vil i stor grad være avhengig av tidspunkt for realisering av et av nytt bygg på 
Radiumhospitalet og av gjennomføring av 1ste etappe og dennes innhold.   
 

7.4  Modellbeskrivelse 
Det er tatt utgangspunkt i tilgjengelig strålekapasitet ved Radiumhospitalet og Ullevål, nåværende aktivitet 

knyttet til kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi innen de ulike diagnosegrupper, samt behovet for 

støttefunksjoner ut fra et klinisk forsvarlighetsperspektiv. 
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7.4.1 Virksomhet som ikke endres 
Brystkreft, total virksomhet med diagnostikk, kirurgisk og onkologisk behandling (Brystsenter) er lagt inn i 

alle alternativer. Dette er i henhold til opprinnelig plan. Brystkreftbehandlingen er i dag delt mellom US og 

RAD. Brystkreft er velegnet ved RAD, krever lite av overvåkningskapasitet og samspill med andre kirurgiske 

spesialiteter. Det er betydelig samhandling med plastikkirurgene i den primære kreftkirurgien med primær 

rekonstruksjon, i tillegg til sekundær rekonstruksjon. Brystkreftbehandlingen er stort sett poliklinisk og med 

dagkirurgi. Virksomheten krever gode støttefunksjoner fra radiologi og patologi, som finnes ved RAD. Det er 

sterk samhandling med Kreftforskningsinstituttet. Strålebehandling ved brystkreft er omfattende og legger i 

dag beslag på 3,3 LAE. Også kjemoterapien er omfattende.  Evt. kan også thyreoideakreft behandles ved 

RAD, da det er samme kirurgiske spesialitet. Brystkreftkirurgene ønsker samlokalisering av de to 

pasientgruppene. Lokaliseringen av thyreoideakreft har liten konsekvens for stråleterapivirksomheten, men 

krever samhandling med nukleærmedisin, ØNH- og thoraxkirurgi. Det forgår en egen utredning om 

lokalisering av thyroideakirurgi. På grunn av dette og på grunn av at omfanget av virksomheten innen 

thyriodeakreft er relativt liten, har en her valgt ikke å ta presis stilling til om dette inngår i et brystsenter på 

Radiumhospitalet eller ikke. 

Gynekologisk kreft, total virksomhet med diagnostikk, kirurgisk og onkologisk behandling er lagt inn i alle 

alternativer. Multidisiplinær behandling er veletablert ved Radiumhospitalet. Strålebehandlingen er dels 

ekstern, dels gis den som brachyterapi som er etablert som standard ved Radiumhospitalet og som ikke 

finnes ved Ullevål. Kirurgisk behandling er sjelden krevende i form av overvåkingskapasitet, men krever ofte 

bistand fra andre kirurgiske spesialiteter. Virksomheten krever at gastrokirurg på permanent basis er del av 

behandlingsteamet og at det etableres bakvaktordning gastrokirurgi for å håndtere komplikasjoner. Urolog 

må være tilgjengelig ved behov (tilkalling). Krever gode støttefunksjoner fra radiologi og patologi, som 

finnes ved Radiumhospitalet. Det er god samhandling med Kreftforskningsinstituttet. 

Øre-Nese-Hals onkologi er lagt inn i alle alternativ. Kirurgien gjøres ved RH, og det er utviklet et godt 

multidisiplinært samarbeid innen denne pasientgruppen. Pasientgruppen har mange utfordringer, men er 

relativt lite overvåkningskrevende. I pasientgruppen er det betydelig grad av komorbiditet og en trenger 

derfor ofte bistand fra indremedisinske spesialiteter. Det er ingen samhandling med 

Kreftforskningsinstituttet. Virksomheten kan i prinsippet flyttes til US, men det er ingen synlig gevinst av 

dette. 

Melanom og hudkreft. Kirurgisk behandling med lymfeknutetoilette ved melanom gjøres av plastikkirurger 

ved Radiumhospitalet. Kjemoterapi ved melanom er blitt omfattende og er nå samlet ved 

Radiumhospitalet.  Medikamentell behandling av melanom med de nye cheque-point hemmerne kan gi 

bivirkninger som krever overvåkning, i sjeldne tilfeller intensivbehandling. Det er ved melanom et betydelig 

forskningsmessig samarbeid med Kreftforskningsinstituttet og med Enhet for utprøvende behandling. Ikke-

melanom hudkreft behandles kirurgisk dels ved RH, dels ved Radiumhospitalet. Fotodynamisk behandling 

av BCC gjøres begge steder, mens strålebehandling gis ved Radiumhospitalet, oftest med lavenergetisk 

stråleterapi.  

7.4.2 Virksomhet som varierer i ulike modeller 
Det er tre områder som må være gjenstand for nøye vurderinger ved valg av modell. Det gjelder 

lokalisering av prostatakreft, lymfom/HMAS/sarkom og avansert gastrokirurgisk virksomhet. I tillegg bør en 

merke seg også plassering av andre behandlingsgrupper som varierer mellom modellene. 
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Prostatakreft. Dette er en stor pasientgruppe som i dag er delt kirurgisk mellom Radiumhospitalet og Aker, 
onkologisk mellom Radiumhospitalet og Ullevål. Strålebehandlingen er omfattende og den eksterne 
strålebehandlingen legger beslag på 4,5 LAE. I tillegg gis brachyterapi, en behandlingsform som kun er 
lokalisert til Radiumhospitalet. Dette er en pasientgruppe som er lite intensivkrevende og den krever lite fra 
indremedisinske eller andre kirurgiske spesialiteter. Virksomheten krever gode støttefunksjoner fra 
radiologi og patologi, som finnes ved Radiumhospitalet. Den onkologiske behandling gis oftest poliklinisk, 
mens kirurgisk behandling krever få dagers innleggelse ved bruk av robotkirurgi. Det er betydelig 
samhandling med Kreftforskningsinstituttet. 

 

Lymfom/HMAS/sarkom. Lymfompasientene ble samlet ved Radiumhospitalet i 2012 ved flytting av 
virksomhet fra Ullevål. HMAS-behandling gis ved Radiumhospitalet ved lymfom og testikkelkreft, mens 
HMAS ved andre sykdommer gis ved Rikshospitalet. Det er bygget opp et sterkt lymfom-miljø som har god 
samhandling med Kreftforskningsinstituttet. Virksomheten krever gode støttefunksjoner fra radiologi og 
patologi, som finnes ved Radiumhospitalet. Sarkompasientene har vært samlet ved Radiumhospitalet i flere 
tiår. Det er bygget opp et godt multidisiplinært diagnostikk- og behandlingsmiljø som består av radiologer, 
patologer, ulike kirurgspesialister og onkologer. Sarkom- og lymfompasientene er samlokalisert og 
behandlingen er faglig beslektet og for sarkom er det også en langvarig og sterk samarbeidsrelasjon til 
forskningsinstituttet. . Disse pasientgruppene mottar til dels en kompleks behandling, spesielt med intensiv 
kjemoterapi med mye komplikasjoner. Begge gruppene har forøvrig et faglig fellesskap med ØNH-kreft for 
sykdom beliggende i hode/halsregionen, der ØNH-onkologene bistår med stråleterapikompetanse. 
Gruppene er krevende i form av støttefunksjoner fra overvåkningsenhet og i noen få tilfeller fra 
intensivmedisin. Dessuten er det regelmessig behov for støtte fra infeksjonsmedisin, kardiologi, 
gastrokirurgi og andre medisinske og kirurgiske spesialiteter. Pasientgruppene krever stor sengekapasitet. 
Pasientgruppene krever samlet en sengekapasitet på størrelse med en sengepost (ca 30 senger). 

 

Avansert gastrokirurgi (LARC + CRS-HIPEC). Gastrokirurgisk virksomhet ved Radiumhospitalet er del av et 

multidisiplinært bekkenkirurgisk team som håndterer pasienter med lokalavansert kreftsykdom i bekkenet, 

slik som lokalavansert endetarmskreft og lokale tilbakefall, sarkomer og enkelte gynekologiske 

kreftsvulster. Operasjonsteamet består av gastrokirurg, urolog, gynekolog, ortoped og plastikkirurg. I tillegg 

drives landsfunksjon for behandling av pseudomyxom og peritoneal carcinomatose. Virksomheten krever 

gode støttefunksjoner fra radiologi og patologi og overvåkingskapasitet for større inngrep og 

komplikasjoner.  Virksomheten er sengekrevende.  Det er god samhandling med Kreftforskningsinstituttet. 

Resterende rektumkanserkirurgi er i dag på Ullevål. Det samme gjelder avansert onkologiske virksomhet 

knyttet til denne gruppen pasienter.  

 

Andre områder som varierer mellom modellene. I tillegg til de tre gruppene over, er variasjoner i 

plassering mellom modellene når det gjelder gruppene: CNS-onkologi, barneonkologi og lungeonkologi. Når 

det gjelder CNS-onkologien, er det faglige samspillet med sarkom-onkologer og utprøvende enhet av stor 

betydning. Det samme gjelder nærhet til kreftcytogenetikk. For barneonkologis vedkommende vil 

samlokalisering med lymfe-onkologer og CNS-onkologer ha faglig betydning. Lungeonkologien er i dag delt 

mellom Ullevål og Radiumhospitalet med i stor grad likeartet behandling, men opptaksmessig fordelt etter 

tidligere Region Øst og Region Sør. 
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7.4.3 Beskrivelse av ulike modeller 

Hovedmodeller: 

I hovedmodell A baserer seg på at all onkologi og kirurgi innen både brystkreft og prostatakreft er samlet 

på Radiumhospitalet. I dette alternativet er i tillegg gynekologisk kreft (kirurgi og onkologi), 

melanom/hudkreft og ØNH-onkologi. Flytting av lunge-onkologi fra Radiumhospitalet gir mulighet for 

samling av denne på US (her er riktignok kreftkirurgien delt mellom RH og US i dag), mens flytting av 

lymfom/sarkom vil måtte medføre separasjon av stråleterapien fra den øvrige onkologien. 

I hovedmodell B baserer seg på at all behandling av brystkreft samles på Radiumhospitalet, mens 

behandling av prostatakreft og annen urologisk kreft samles på Ullevål (kirurgi og onkologi). Riktignok vil en 

i denne varianten være avhengig av at brachyterapibehandlingen blir værende igjen på Radiumhospitalet. I 

tillegg til brystkreft har alle varianter av denne modellen for Radiumhospitalet samlet gynekologisk 

kreftbehandling, melanom/hud og all onkologi på lungekreft, hjernekreft (CNS) og strålebehandling av 

barn. Det som varierer innen denne hovedmodellen er spesialisert gastrokirurgisk kreftvirksomhet (kan 

enten være ved RAD eller ved RH/US) og det er underalternativer der sarkom/lymfom er flyttet til RH med 

unntak av strålebehandling. En variant av denne hovedmodellen kunne også tenkes å ha samling av 

lungeonkologien på Ullevål i stedet for RAD (er ikke med i opplistingen).  

I hovedmodell C er også all brystkreftbehandling samlet på Radiumhospitalet. Men her er behandling av 

prostatakreft fortsatt delt mellom Radiumhospitalet og US. I denne modellen kan det diskuteres om 

fordelingen mellom Ullevål og Radiumhospitalet skal følge en form for funksjonell fordeling eller om det 

skal være likeartet gruppe pasienter og inngrep de to stedene. En deling av prostatabehandling gir rom for 

flere fagområder ved Radiumhospitalet sammenlignet med hovedmodell A, men ikke så mange som i 

hovedalternativ B. Det anses at en fortsatt deling av behandling av prostatakreft er forsvarlig i den forstand 

at pasientforløpene for hver enkelt pasient er samlet – enten på Radiumhospitalet eller Ullevål. Ut over 

brystkreft og samling av halvparten av prostatakreftbehandlingen (evt halvparten av all urologisk 

kreftbehandling) er det de samme tre elementene som i A og B som ligger fast (gyn., ØNH og 

melanom/hud). Liksom i hovedmodell A er CNS- og lungeonkologi i dette alternativet helt ute av 

Radiumhospitalet mens det som varierer i underalternativene baserer seg på de samme variablene som i 

hovedmodell B (dvs spørsmålene om sarkom/lymfom og avansert kreftrelatert gastrokirurgi (LARC/HIPEC). 

Hovedmodell D omfatter alt av dagens virksomhet på Radiumhospitalet samt et samlet brystsenter og 

samlet lungeonkologi samme sted.  
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TABELL 17 MULIGE DRIFTSMODELLER VED RADIUMHOSPITALET  

A 

 

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D 

Bryst   Bryst   Bryst  Bryst  Bryst  Bryst  Bryst  Bryst  Bryst Bryst 

Prostata      Prostata 

50%  

Prostata 

50%  

Prostata 

50% 

Prostata  

50% 

Prostata 

50%+testis 

Gyn  Gyn  Gyn  Gyn  Gyn  Gyn Gyn  Gyn  Gyn Gyn 

ØNH onk ØNH onk ØNH onk ØNH onk ØNH onk ØNH onk  ØNH onk ØNH onk ØNH onk ØNH onk 

Mel/hud Mel/ hud Mel/ hud Mel/ hud Mel/ hud Mel/ hud Mel/ hud Mel/ hud Mel/hud Mel/hud 

 CNS-barn  CNS-barn  CNS-barn  CNS-barn      CNS-barn 

 Lunge 

onk 

Lunge 

onk 

Lunge 

onk 

Lunge onk     Lungeonk 

 Lymfom 

– stråle 

Lymfom 

– HMAS 

Lymfom - 

stråle 

Lymfom - 

HMAS 

Lymfom - 

stråle 

Lymfom 

– HMAS 

Lymfom - 

stråle 

Lymfom- 

-HMAS 

Lymfom 

-HMAS 

 Sarkom – 

stråle 

Sarkom  Sarkom - 

stråle 

Sarkom Sarkom - 

stråle  

Sarkom Sarkom 

stråle 

Sarkom Sarkom 

   Avansert 

gastrokir.  

Avansert 

gastrokir. 

  Avansert 

gastrokir. 

Avanasert 

Gastrokir 

Avanasert 

Gastrokir 

 

I alle modeller forutsettes at onkologi og kirurgi som utføres på Radiumhospitalet i dag eller som del av 

virksomhet som flyttes til Radiumhospitalet og som kan utføres på lokalsykehus (ref kap 9), flyttes dit. 

Tidspunktet når dette er mulig, er uklart, og de ressursmessige konsekvensene av en slik utflytting til 

lokalsykehus er derfor ikke tatt inn i de ressursanslag som er brukt videre i rapporten. Det er for øvrig også 

lagt til grunn at en utvidelse av strålekapasitet innen HSØ skjer i form av utbygging av nye ”satelitter” på 

lokalsykehus i regionen. Avlastning av strålekapasitet på slike lokalsykehus vil særlig redusere behovene i 

OUS innen rostata-, rectum- og mamma-gruppene. Dette er heller ikke tatt med i anslagene over behov i de 

ulike modellene.  

Undermodeller 
For skjematisk oversikt over undermodeller og ressursmessige konsekvenser av disse, se tabell 14, 15 og 16. 

 

Modell A. Forbruk av stråleterapi er i dette alternativet beregnet til 12,8 LAE + brachyterapi (beregnet 

uten melanom og hudkreft), som er nokså nær det maksimale av det som kan være Radiumhospitalets 

totale kapasitet i dag. Resterende stråleterapi utgjør 7,0 LAE og vil ha plass ved US. Virksomheten vil på 

Radiumhospitalet kreve 6,7 operasjonsstuer per uke, 150 senger, 224 poliklinikkøkter.  

 

Behandling av pasienter med brystkreft, prostatakreft, gynekologisk kreft, melanom, hudkreft og ØNH-

kreft vil kunne gjennomføres med noe styrking av støttefunksjoner, men vil ikke kreve en svært stor 

oppbygging (intensiv, ulike indremedisinske spesialiteter). Det vil imidlertid kreves tilstedeværelse av 
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gastrokirurg på dagtid for å bistå i enkelte kirurgiske prosedyrer og ivareta beredskap i forhold til annen 

virksomhet, samt gastrokirurgisk bakvakt. Det er et uttalt forskningsmessig samarbeid med 

Kreftforskningsinstituttet ved brystkreft og gynekologisk kreft, noe mindre ved prostatakreft.  

Konsekvensen ved dette alternativet er at RAD vil få svært store (men relativt få) fag- og 

forskningsmiljøer. Ulempen er at flere av de kliniske gruppene som flytter fra RAD har i dag stor 

interaksjon med Kreftforskningsinstituttet (lymfom, sarkom, lunge, LARC).  I dette alternativ vil 

lymfom/HMAS/sarkom være flyttet til RH, annen urologisk kreft samlet ved US, lungekreftonkologien 

samlet ved US og onkologisk behandling av CNS-svulster/øye og strålebehandling barn vil være 

lokalisert til US.  

Det er i dag et sterkt lymfom- og sarkommiljø ved Radiumhospitalet. Imidlertid krever både HMAS og 

annen behandling betydelig sterkere støttefunksjoner enn det man har i dag (overvåkningskapasitet, 

infeksjonsmedisin, kardiologi m.m.). Samlokalisering med Avd. for blodsykdommer ved Rikshospitalet, 

som ivaretar annen HMAS-virksomhet, vil kunne gi faglige, forskningsmessige og driftsmessige 

gevinster. Internasjonalt er behandling av lymfomer og maligne blodsykdommer ofte samlokalisert og 

samorganisert og utgjør et samlet behandlingsmiljø. Ulempene med å flytte lymfomer fra 

Radiumhospitalet er det tette samarbeidet med Kreftforskningsinstituttet, samt at det vil medføre en 

fysisk separasjon av stråleterapien fra resten av onkologien (gjelder også for sarkom). 

Sarkombehandlingen er multidisiplinær med deltakelse av både onkologer og ulike kirurgspesialister i 

tillegg til diagnostikere. Miljøet er imidlertid relativt lite, og en tettere samordning med øvrig 

virksomhet ved Rikshospitalet kan gi faglige, forskningsmessige og driftsmessige gevinster. Dette 

gjelder både voksne og barn med sarkomer. En ulempe her er også å flytte et veletablert miljø og 

samarbeidet med Kreftforskningsinstituttet.  

Lungekreftonkologien er i dag delt mellom Radiumhospitalet og Ullevål, og en samlokalisering med 

lungemedisin, thoraxkirurgi og palliativt senter ved Ullevål kan gi fordeler i forhold til å kunne håndtere 

disse pasientene både i kurativ og palliativ fase. På den andre siden er onkologi og kirurgi for 

lungekreftpasienter i stor grad separate aktiviteter og behandlingen kan derfor ivaretas og så med ulik 

lokalisering. Samarbeidsmøter mellom onkologier og kirurger er etablert. Lungekreftpasienter har mye 

spesifikke lungesymptomer, og nødvendigheten av lungemedisinsk kompetanse blir ivaretatt fra 

Lungemedisinsk avdeling på Ullevål og Rikshospitalet. Det er et tett samarbeid mellom lungeonkologien 

ved Radiumhospitalet og Kreftforskningsinstituttet, et samarbeid som kan bli mer krevende ved samling 

ved Ullevål. I tillegg er lungekreft en svært sentral pasientgruppe for enheten for tidlig klinisk utprøving, 

som er lokalisert til Radiumhospitalet. 

Pasienter med CNS-svulster får i dag sin utredning og kirurgiske behandling ved RH og US. En flytting av 

denne pasientgruppen til US vil ha fordel av nærhet til nevrologi og nevrokirurgi. Barn med kreft får i 

dag sin hovedbehandling ved RH. Strålebehandling gis ved RAD. Denne kan flyttes til US, der forholdene 

ligger godt til rette for å gi generell anestesi i forbindelse med strålebehandlingen. 

Spesialisert gastrokirurgisk virksomhet er i dette alternativet flyttet til RH eller US. Miljøet vil ved 

RH/US bli mindre sårbart og tettere integrert med annen kirurgisk virksomhet. Fordelen er at både RH 

og US har bedre medisinske støttefunksjoner for en såpass tung kirurgisk virksomhet. Ulempen ved å 

flytte virksomheten fra RAD er det veletablerte samarbeid som er etablert innad i RAD, klinisk og 

forskningsmessig. Dette gjelder også relasjonen til gynekologisk kreftkirurgi, som med fordel kan være 

del av et større abdominal/bekkenkirurgisk senter. 
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Modell B1. I dette alternativet er bekkenkirurgisk virksomhet lokalisert ved RH/US, som i alternativ A. 

Ved dette alternativ vil kun pasientgruppene prostatakreft/urologisk kreft og mage-tarmkreft (og evt. 

lungekreft) være lokalisert ved US. Denne fordelingen av oppgaver legger beslag på 11,7 LAE ved RAD 

(og 7,2 LAE ved US), 5,2 operasjonsstuer/uke, 125 senger og 205 poliklinikkøkter ved Radiumhospitalet. 

Modell B2. Dette er som Alternativ B1 med unntak av at all lymfom- og sarkomvirksomheten er 

lokalisert til RAD. Veletablerte og sterke fagmiljøer behøver da ikke å flytte. I dette alternativet er 

spesialisert gastrokirurgisk virksomhet lokalisert ved RH/US, som i alternativ A. Dette alternativet gir 

11,7 LAE ved RAD, 6 operasjonsstuer/uke, 160 senger og 244 poliklinikkøkter ved RAD. 

Modell B3. Dette alternativ er som B1 med unntak av at gastrokirurgisk virksomhet er lokalisert ved 

RAD. Dette er en veletablert virksomhet i dag. Den krever imidlertid tilstedeværelse av flere kirurgiske 

spesialiteter (se ovenfor) og mer støttefunksjoner pga. relativt omfattende kirurgi. Støttefunksjonene 

må klart styrkes hvis spesialisert gastrokirurgisk virksomhet fortsatt skal være ved RAD. Miljøet er 

sårbart og har behov for en tett samordning med annen kirurgisk virksomhet i OUS. Virksomheten har 

godt samarbeid med Kreftforskningsinstituttet. Dette alternativet gir 11,7 LAE ved RAD, 6,2 

operasjonsstuer/uke, 125 senger og 209 poliklinikkøkter ved RAD. Det vil da være gastrokirurgisk vakt 

24/7 ved RAD. 

Modell B4. Dette alternativ er som B2 med unntak av at gastrokirurgisk virksomhet er lokalisert ved 

RAD (se ovenfor). Dette gir 11,7 LAE ved RAD, 7 operasjonsstuer/uke, 175 senger og 248 

poliklinikkøkter ved RAD. Det vil da være gastrokirurgisk vakt 24/7 ved RAD. 

 

Modell C1. Hovedbehandlingen av lymfom og sarkom, samt HMAS, er i dette alternativ flyttet til RH, 

med de fordeler og ulemper det gir (se under alternativ B1). CNS-svulster, strålebehandling barn og 

lungekreft er i dette alternativ lokalisert ved US, som i hovedalternativ A. Gastrokirurgisk virksomhet er 

lokalisert ved RH/US. Dette alternativ krever 11,3 LAE, 6,4 operasjonsstuer/uke, 123 senger og 174 

poliklinikkøkter ved RAD. 

Modell C2.  Dette er som Alternativ C1 med unntak av at all lymfom- og sarkomvirksomhet er lokalisert 

til RAD. Veletablerte og sterke fagmiljøer behøver da ikke å flytte. I dette alternativ er gastrokirurgisk 

virksomhet lokalisert ved RH/US, som i alternativ A. Dette gir 11,3 LAE ved RAD, 7,2 

operasjonsstuer/uke, 163 senger og 213 poliklinikkøkter ved RAD. 

Modell C3. Dette alternativ er som C1 med unntak av at spesialisert gastrokirurgisk virksomhet er 

lokalisert ved RAD (se ovenfor). Dette alternativ gir 11,3 LAE ved RAD, 7,4 operasjonsstuer/uke, 143 

senger og 178 poliklinikkøkter ved RAD. Det vil da være gastrokirurgisk vakt 24/7 ved RAD. 

Modell C4. Dette alternativ er som C2 med unntak av at gastrokirurgisk virksomhet er lokalisert ved 

RAD (se ovenfor). Dette gir 11,3 LAE ved RAD, 8,2 operasjonsstuer/uke, 178 senger og 217 

poliklinikkøkter ved RAD. Det vil da være gastrokirurgisk vakt 24/7 ved RAD. 

 

7.5  Konsekvenser av modellene 
Nedenfor i tabell 17 og 18 følger en samlet oversikt over hva som blir konsekvensen av hver modell for en 

del viktige arealrelaterte ressurser. Først gis en framstilling over anslått sengebehov under hver 

pasientgruppe i hver modell for Radiumhospitalet. Dernest gis en framstilling over samlede konsekvenser 

for sengetall på Radiumhospitalet, totalt og fordelt på onkologiske og kirurgiske senger, samt 

operasjonsstuer, poliklinikkøkter og strålekapasitetsbehov i hver modell/undermodell. Data fra dette er 

allerede tatt inn i teksten i kap 7.3. 
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TABELL 18 OVERSIKT OVER ANSLAG OVER SENGEBEHOV PÅ RADIUMHOSPITALET I HVER AV MODELLENE 

Status  nå  A 

 

 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D 

Bryst onk 

og kir, + 

tyr. 

Onk seng: 

10 

Kir seng: 2 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk seng: 

20 

Kir seng: 5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk seng: 

20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk 

seng:20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk 

seng:20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk 

seng:20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk seng: 

20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk 

seng:20 

Kir seng: 5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk 

seng:20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk seng: 

20 

Kir seng:5 

Bryst onk 

og kir, 

+evt. tyr. 

Onk seng: 

20 

Kir seng:5 

Prostata 

50%- onk 

og kir 

Onk seng: 

8 

Kir seng: 

10 

Prostata – 

onk og kir 

Onk 

seng:15  

Kir seng: 

10(Rad)+ 

12(AS)=22 

    Prostata 

50%- onk 

og kir 

Onk seng: 

8 

Kir seng: 

10 

Prostata 

50%- onk 

og kir 

Onk seng: 

8 

Kir seng: 

10 

Prostata 

50%- onk 

og kir 

Onk seng: 

8 

Kir seng: 

10 

Prostata 

50%- onk 

og kir 

Onk seng: 

8 

Kir seng: 

10 

Prostata 

50%- onk 

og kir 

Onk seng: 

8 

Kir seng: 

10 

Gastro 

Seng 12 

   Gastro 

Seng 12 

Gastro 

Seng 12 

  Gastro 

Seng 12 

Gastro 

Seng 12 

Gastro 

Seng 12 

Sarkom/Ly

mfom 

HMAS 

Seng 31 

  Sarkom/ 

Lymfom 

HMAS 

Seng 31 

 Sarkom/ 

Lymfom 

HMAS 

Seng 31 

 

 

Sarkom/ 

Lymfom 

HMAS 

Seng 31 

 Sarkom/ 

Lymfom 

HMAS  

Seng 31 

Sarkom/ 

Lymfom 

HMAS 

Seng 31 

CNS-onk 

Seng 5 

 CNS-onk 

Seng 5 

CNS-onk 

Seng 5 

CNS-onk 

Seng 5 

CNS-onk 

Seng 5 

    CNS-onk 

Seng 5 

Lunge onk 

Seng 8 

 Lunge onk 

Seng 

7+8=15 

Lunge onk 

Seng 

7+8=15 

Lunge onk 

Seng 

7+8=15 

Lunge onk 

Seng 

7+8=15 

    Lunge onk 

Seng 

7+8=15 

Onko-

ortopedi 

Seng 4 

  Onko-

ortopedi 

Seng 4 

 Onko-

ortopedi 

Seng 4 

 Onko-

ortopedi 

Seng 4 

 Onko-

ortopedi 

Seng 4 

Onko-

ortopedi 

Seng 4 

 

VIRKSOMHET PÅ RADIUMHOSPITALET I DAG SOM FORBLIR UENDRET I ALLE MODELLENE 

Gyn onk 

og kir 

Seng 43 

Gyn onk 

og kir 

Seng 43 

Gyn onk og 

kir 

Seng 43 

Gyn onk 

og kir 

Seng 43 

Gyn onk og 

kir 

Seng 43 

Gyn onk 

og kir 

Seng 43 

Gyn onk 

og kir 

Seng 43 

Gyn onk og 

kir 

Seng 43 

Gyn onk 

og kir 

Seng 43 

Gyn onk og 

kir 

Seng 43 

Gyn onk og 

kir 

Seng 43 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

ØNH onk 

Seng 15 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Melanom 

hud 

Seng 10 

Plastikk 

8  

Plastikk 

8  

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Plastikk 

8 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Utprøvings

enh 

Seng 4 

Rød skrift indikerer økning på RAD fra dagens situasjon, tomme felt indikerer flyttet ut. 
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TABELL 19 SAMLET OVERSIKT OVER KONSEKVENSER FOR SENGEBEHOV, STRÅLEKAPASITET, OPERASJONSSTUER, 

POLIKLINIKKAPASITET I HVER AV MODELLENE 

Status nå A 

 

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D 

Senger 

total RAD 

166 

138 

 

122 

 

156 

 

119 

 

168 

 

119 

 

158 

 

136 

 

171 
174 

 

Senger kir 

RAD 

75 

82 53 57 50 69 62 71 79 

 

84 83 

Senger 

onk RAD 

91 

64 69 99 69 99 57 87 57 

 

87 106 

Endring 

US 

-onk 

-kir 

 

 

-5 

+0 

 

 

-7 

+21 

 

 

-7 

+21 

 

 

-7 

+9 

 

 

-7 

+9 

 

 

+2 

+12 

 

 

+2 

+12 

 

 

+2 

0 

 

 

+2 

0 

 

 

0 

0 

Endring 

RH 

-onk 

-kir 

 

 

30 

4 (ort) 

 

 

30 

4 (ort) 

0 

 

 

30 

4 (ort) 

0 

 

 

30 

4 (ort) 

0 

 

 

30 

4 (ort) 

 

 

0 

 

0 

Poliklinikk 

Økter 

RAD 

209 

230 214 259 221 263 180 225 184 

 

229 
283 

Stråle- 

Kapasitet 

RAD 

(+brachy) 

10,2 LAE 

12,8 LAE 11,7 LAE  11,7 LAE  11,7 LAE  11,7 LAE  11,3 LAE  11,3 LAE  11,3 LAE  

 

 

11,3 LEA 13,6 LEA 

Op.stuer/

dag RAD 

6,4 

6,9 4,7 5,5 5,6 6,4 5,7 6,5 6,6 

 

7,4 7,4 

 

8 Samlede vurderinger  
Gruppens mandat tilsier at vurderingen skal gjøres ut fra forutsetning om at det skal foregå drift på 

Radiumhospitalet de nærmeste 15 år. I løpet av denne tidsperioden vil det forventes at i alle fall byggetrinn 

1 på Gaustad står ferdig. Inntil dette tidspunkt er det begrensede muligheter for flyttinger. Endringer i 

oppgavefordeling mellom Radiumhospitalet og øvrige OUS vil i denne perioden måtte foregå som mindre 

rokeringer. Gjennomføring av byggetrinn 1 vil gi større muligheter for flytting, men vil i stor grad være 

avhengig av hva byggetrinn 1 består av.  

Alle modeller og valg innebærer både kirurgisk og onkologisk virksomhet på Radiumhospitalet innen 

mandatets tidsramme på minst 15 år. Ingen av modellene innebærer overføring av nye pasientgrupper til 

Radiumhospitalet med unntak av brystkirurgi, hvor det allerede foreligger en ferdig utredet plan. 

Bakgrunnen for dette er i hovedsak at disse pasientgruppene har en velfungerende behandling på andre 
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lokalisasjoner hvor det også her eksisterer sterke avhengigheter til andre fagmiljøer og ressurser. Spesielt 

vil en flytting av pasientgrupper innen kolorektalkreft fra Ullevål medføre problemer for håndtering av 

øyeblikkelig hjelp.  

Det er sterke avhengigheter mellom flere av de kliniske miljøene på Radiumhospitalet. Et flytt vil derfor 

helst måtte gjøres i større blokker, hvor behandlingsformer med sterk innbyrdes avhengighet flyttes 

samlet. Ved slike flyttinger av «blokker» med gjensidig avhengige behandlingsmiljø må også ta i betraktning 

de subspesialiserte medisinske støttefunksjonene for eksempel innen radiologi og patologi (samt faglig 

samspill innen disse subspesialiteten). Den tette sammenheng mellom forskningsaktivitet og klinikk som er 

på Radiumhospitalet er en ytterligere utfordring i disse sammenhengene. Av disse årsaker er det gruppens 

vurdering at man bør søke å unngå å splitte velfungerende fagmiljøer, og derfor være forsiktig med å flytte 

slike fagområder i ulike etapper.  

Gruppen legger fram forslag til endringer i to trinn. Et første trinn som innebærer mindre driftsendringer 

innen dagens bygningsvolum og organisasjon på Rikshospitalet med sikte på å redusere risiko ved 

behandling. Neste trinn vil være avhengig av nytt tilgjengelig areal innen OUS (i et av alternativene også på 

Radiumhospitalet) slik at handlingsrommet blir større og gjør det mulig å flytte aktivitet. 

 

8.1  Fagmiljø 
God behandling og forskning har sin basis i velfungerende fagmiljø innen de forskjellige 

behandlingsområdene. Disse er dels knyttet til medisinske spesialiteter og subspesialiteter, men i økende 

grad har miljøene deltakere fra flere spesialiteter og disipliner involvert i behandling av en pasientgruppe. 

Det er innen disse miljøene og i samarbeid med forskningsmiljøer at behandlingen både utvikles og utføres.  

 

8.2  Pasientforløp 
Pasientens perspektiv er sterk fokusert fra politisk ledelse og eier. Dette må derfor være en sterk premiss i 

de vurderinger gruppen skal gjøre. Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom et geografisk samlet 

fagmiljø, og pasientens ønske om å kunne få dekket et samlet behandlingstilbud innen en geografisk 

lokalisasjon. Årsaken ligger i at moderne kreftbehandling krever deltakelse fra mange spesialister, fra 

utredning gjennom behandling til oppfølging av komplikasjoner og ettervirkning av behandling. I et lengre 

perspektiv bør derfor kreftbehandling samles i store enheter hvor alle tilbud er tilstede. Radiumhospitalet 

vil aldri kunne dekke all kreftbehandling innen OUS, selv ikke på regions- og områdenivå. Dette er ikke 

begrunnet i bygningsmessige forhold, men skyldes at kreftbehandling er avhengig av ressurser fra områder 

som ikke har kreft som primæroppgave.  Det blir derfor viktig at den behandlingen som gis på 

Radiumhospitalet kan være mest mulig fullverdig for pasientgruppene som behandles der. 

 

8.3  Forskning 
Rapporten er detaljert i sin beskrivelse av aktivitet knyttet til Kreftforskningsinstituttet. Det er uomtvistelig 

at mange av de gode resultater som er oppnådd skyldes et nært samarbeid mellom instituttet og de kliniske 

miljøer. Det finnes også gode eksempler på at tranlasjonsprosjekter kan drives vellykket med 

pasientgrunnlaget og klinikere lokalisert på andre steder i OUS, slik det er for kolorektalcancerforskningen. I 

og med at rundt halvparten av kreftbehandlingen i OUS finner sted utenfor Radiumhospitalet, er det grunn 

til å tro at det også er et stort potensiale for god forskning ved samarbeid med kliniske miljøer som er 
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lokalisert på Rikshospitalet eller Ullevål og hvor det til nå i mindre grad har vært slikt samarbeid. Flere slike 

forskningsområder er nå i startgropen.  

Fysisk nærhet mellom klinikk og forskning er et udiskutabelt fortrinn (se kap 3.4 og 6.5). Det betyr at 

dersom omfang og bredde av aktivitet på Radiumhospitalet blir liten, bør Forskningsinstituttet også flyttes 

dit hoveddelen av virksomheten ligger. I valg av mellom aktuelle alternativer for lokalisering av klinisk 

virksomhet i et 15 års perspektiv framover, kan det oppstå konflikter mellom hensyn til nærhet til forskning 

og mulighet for samling ulike elementer av pasientforløp som er kritisk i tid og sted. I en slik konflikt kan 

hensyn til pasientforløp og gode støttefunksjoner bli tillagt størst vekt.  

 

8.4  Risikovurdering og sikkerhet i behandling og komplikasjonshåndtering 
Utvikling innen kreftbehandling innebærer at det i dag kan tilbys helbredende behandling til pasientgrupper 

som tidligere ikke hadde noe slikt tilbud. En del av denne behandlingen er risikofylt, med relativt høy 

forekomst av komplikasjoner. Når behandlingen likevel har effekt, er det fordi man har gode systemer for å 

håndtere komplikasjonene, slik at sykelighet og dødelighet kan holdes lave. Dette innebærer at risiko må 

håndteres med prosesstiltak og ikke basert på endepunkter som mortalitet, fordi antallet slike hendelser vil 

være for lavt til å kunne vurderes. Behandling med høy risikoprofil må legges til lokalisasjoner med fulle 

støttefunksjoner i form av høyeste overvåkingskompetanse (intensivavdeling) og døgnkontinuerlig 

beredskap i håndtering av alle former for komplikasjoner.  

Utviklingen innen medisin de siste 50 år har vært preget av reduksjon i risiko knyttet til behandlingen 

gjennom oppbygging av kompetanse innen overvåking og intensivbehandling, medisinske støttefunksjoner 

og vekt på redusert risiko både innen onkologisk og kirurgisk behandling. Det er å forvente at denne 

utviklingen vil fortsette fremover, noe som vil medføre behov for større og mer komplette enheter.  

 

8.5  Hensyn til økning i pasientantall 
I kapittel 5 er Kreftregisterets prognoser for utvikling i antall nye krefttilfeller i Helse Sør-Øst beskrevet. 

Økningen er knyttet til økning i antall eldre i befolkningen og innebærer derfor en noe større økning enn en 

ren befolkningsframskriving. Denne rapporten beskriver dagens antall pasienter og volum av behandling 

med hovedvekt på Radiumhospitalet. En fremtidig økning i pasienter med kreft vil til treffe hele OUS.  

Idefaseprosjektet som helhet vil ta hånd om en beregnet økning, men det er spesielt viktig i valg av modell 

for Radiumhospitalet at denne også tar høyde for fremtidig økning i pasientantall innen de pasientgrupper 

som skal behandles der. Det innebærer at modeller som i dag fyller kapasiteten fullt ut, vil være lite 

levedyktige om 15 år.  

8.6  Konsekvenser av kreftbehandling i lokalsykehus 
Rapporten beskriver i et eget kapittel 9 hvilke deler av kreftvirksomheten som kan legges til et lokalsykehus 

i OUS. Det største volumet gjelder medikamentell onkologisk behandling og det vil være en mindre del av 

dagens volum av behandling ved Radiumhospitalet som kan overføres til lokalsykehus. Dette vil derfor i 

liten grad ha innflytelse på valg av driftsmodell for Radiumhospitalet, men kan i større grad være tilfelle ved 

kreftbehandling på Ullevål. 
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8.7  Bruk av modellene i rapporten ved valg av forslag 
Modellene som er beskrevet i kapittel 7 danner en illustrasjon på hvordan endringer kan gjøres, med 

utnyttelse av strålekapasiteten som en viktig premiss. Det er gjort nokså detaljerte anslag av kapasiteter 

knyttet til de forskjellige modellene. Dette detaljeringsnivået må brukes med forsiktighet, fordi rapporten 

er skrevet som del av en Idefase og man må forvente at det alternativ som velges senere må konkretiseres i 

en konseptfase hvor endringer kan forekomme. Modellene danner derfor en bakgrunn mer enn et premiss 

for de alternativer gruppen foreslår.  

 

8.8  Forslag 

8.8.1 Driftsmessige tiltak uten behov for større endringer 
Det er et behov for å styrke støttefunksjoner for fremtidige krav til sikkerhet i pasientbehandling. Gruppen 

foreslår at følgende tiltak iverksettes så raskt det er mulig: 

 Tilstedeværelse av kardiolog og utstyr til å utføre ekkokardiografi på dagtid som driftes fra avdeling 

for kardiologi på Rikshospitalet. 

 Tilstedeværelse av infeksjonsmedisiner på dagtid som driftes av avdeling for infeksjonsmedisin. 

 Pasienter innen lymfomgruppen der behandlingen innebærer høy risiko for å måtte overflyttes til 

intensivbehandling eller annen behandlingsstøtte ved Rikshospitalet, starter sin behandling på 

Rikshospitalet. Tiltaket er drøftet med involverte fagavdelinger og det er enighet om hvilke 

pasienter dette skal gjelde (bl.a. HMAS), men det må gjøres mer konkrete beregninger av økt 

pasientvolum og håndteringen av dette på Rikshospitalet. Foreløpige anslag tilsier at et økt behov 

for senger på Rikshospitalet er mindre enn fem. 

 Sikre tilstrekkelig kapasitet for overvåkning. 

8.8.2 Begrunnelser for utvelgelse av forslag som grunnlag for videre 

utredning 
I utredning om kreftvirksomhet lokalisert på Radiumhospitalet er det lagt fra i alt 10 mulige modeller. Alle 

avviker i større eller mindre grad fra dagens modell. De ni alternativene som omfattes av alternativ A samt 

B- og C-variantene var med i det første utkastet til rapport fra gruppa. Premissene for å velge ut de to av de 

ni alternativene var følgende: 

 Et ønske om å få fram alternativer som bygger på tydelige forskjellige filosofer angående innhold og 
driftsmodell. I den forbindelse utgjør alternativ A og B4 to slike ytterpunkt.  

 I den første avgrensningen av alternativ var det dessuten et ønske om ikke å ha med alternativ som 
innebar en fortsatt deling av prostatabehandling på to steder. Dermed falt C-alternativene bor.  

 Noen B-alternativ ble dessuten valgt vekk fordi de innebar en større oppsplitting av onkologisk 
behandling enn i dag (strålebehandling på Radiumhospitalet og annen onkologisk behandling på 
Rikshospitalet).  

 En grunn til valg av B4 var dessuten å beholde en variant som opprettholdt en nærhet mellom 
gynekologisk kreftkirurgi og gastrokirurgi og at denne etter høringssvar var den foretrekkende av 
klinikken med den største aktivitet på Radiumhospitalet 

 

Etter en intern høring ble en modell D lagt til. Innholdet i denne er svært lik dagens virksomhet på 
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Radiumhospitalet, men har som de andre alternativene et senter for brystkreft og i tillegg en utvidet 

kapasitet for onkologisk behandling av lungekreft 

Argumentet for å ta med D modellen etter høringen var primært å ha med en modell som ligger ennå mer 

opp til dagens innhold i Radiumhospitalet enn B4, men det er liten forskjell mellom disse to. 

 

8.8.3 Fremtidige driftsmodeller for Radiumhospitalet 
Utgangspunktet er hvilke endringer innen fordeling av kreftbehandling i OUS som gir best forhold for 

pasientbehandling, fagutvikling og forskning i fremtiden, hvor også drift og kostnadsmessige faktorer må 

tillegges vekt. Gruppens mandat var å legge frem alternativer for fremtidig virksomhet på Radiumhospitalet 

som grunnlag for valg. I rapportutkastet som har vært på intern høring i sykehuset, var det listet ni 

alternativer fordelt på tre hovedgrupper A, B og C slik disse fremkommer i tabell 16 og 17. Alle modeller 

inneholder komplett behandlingstilbud ved Radiumhospitalet for brystkreft og gynekologisk kreft, samt 

onkologisk behandling innen ØNH- og hudkreft, samt en utredingsenhet. Modellgruppene B og C skilles i 

hovedsak ved at modellene i B innebærer flytting av prostatakreftbehandling til Ullevål slik at denne kan 

samles der, mens modellene i C innebærer en fortsatt deling av denne behandlingen mellom Ullevål og 

Radiumhospitalet. Alle undermodellene under B og C krever samme kapasitet innen strålebehandling, mens 

det er variasjon innen annen behandling. Ressurs- og planleggingsmessig vil operativ behandling (og 

dermed sengekapasitet) gi sterkere føring enn behovet for poliklinikk, som er enklere å justere også i 

ettertid.  En fremtidig utvikling med stadig større kompleksitet og krav til sikkerhet i behandlingen, vil 

kunne medføre behov for utvidede støttefunksjoner i fremtiden og kan gi modellene forskjellig levetid. 

Den interne høringen har medført at vi har valgt å ta inn en modell D som tilsvarer dagens virksomhet ved 

Radiumhospitalet, denne er beskrevet som alternativ 3 under. Modellene i C med oppsplitting av 

prostatakreftbehandlingen uten noen faglig begrunnet funksjonsfordeling vurderes ikke videre fordi den 

ikke gir mulighet for et samlet urologisk fagmiljø. Høringsinnspillene gir videre et entydig signal om valg av 

modell B4 fremfor de andre B-modellene, i hovedsak fordi sarkom- og bekkenkirurgi her er beholdt på 

Radiumhospitalet.  Noen av alternativene har bare mindre kapasitetsmessige forskjeller og alle alternativer 

bør være realiserbare.  

Gruppen peker på tre alternative forslag for drift innen mandatets tidsramme. 

Forslag 1  
Forslag 1 har som utgangspunkt en mer begrenset drift på Radiumhospitalet, med vekt på mest mulig 

fullstendige pasientforløp for de gruppene som skal behandles der, samtidig som behovet for 

støttefunksjoner og overvåking er relativt lite. Dette forslaget framstår som Modell A i tabellen og 

innebærer fullstendige behandlingsforløp for pasienter med prostatakreft, brystkreft og gynekologisk kreft, 

samt samlet onkologisk behandling av ØNH-kreft og hudkreft på Radiumhospitalet. Disse pasientgruppene 

vil kunne behandles uten stort behov for støttefunksjoner. Når det gjelder thyreoideakreft foreligger det 

planer for samling av thyreoideakirurgi på Rikshospitalet. Gruppen mener imidlertid at hensynet til et størst 

mulig samlet fagmiljø innen den ferske spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi tilsier at man bør legge 

kirurgi for maligne og mulig maligne tilstander i thyreoidea sammen med brystkreftkirurgien. En slik deling 

av thyreoideakirurgien vil kreve at fagmiljøet innen ØNH og bryst- og endokrinkirurgi kan enes om et faglig 

grunnlag for deling. Modellen innebærer også at det innen dagens volum av senger og operasjonsstuer på 

Radiumhospitalet vil være rom for en anslått økning i pasientantall i et 15-20 års perspektiv. Ulempene ved 

modellen er at det blir få (men store) fagområder som får nærhet til Kreftforskningsinstituttet, at urologisk 
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kreftkirurgi deles mellom hovedsykehuset og Radiumhospitalet, samt at det må lages ordninger med 

tilstedeværelse av gastrokirurg på dagtid samt bakvaktsordning knyttet til gynekologisk kirurgi. 

Forslag 2 
Forslag 2 innebærer en løsning hvor den store gruppen innen bekken- og abdominalrelatert kreft forblir på 

Radiumhospitalet sammen med sarkombehandlingen, men hvor prostatakreftbehandlingen i sin helhet 

flyttes ut. I første omgang vil en slik flytting måtte skje til Ullevål. Lungekreftonkologien samles ved RAD ved 

at den ca halvparten som er ved US, flyttes dit. Forslaget er skissert som modell B4 i tabellen. Dette 

innebærer fortsatt avansert kirurgi innen lokalavansert endetarmskreft og peritonealsykdom, og ivaretar 

behovet for gastrokirurgisk støtte til gynekologisk kirurgi, men forutsetter at det lages løsninger som sikrer 

mulighet for urologisk kompetanse på dagtid, men uten egen vaktordning. Behovet for støttefunksjoner vil 

være som i dag, hvor de kortsiktige tiltakene ansees tilstrekkelige, men hvor det vil råde usikkerhet om 

dette er tilstrekkelig i et mer varig framtidsperspektiv. Løsningen bevarer mange av de eksisterende gode 

samarbeidsmiljø på Radiumhospitalet, både mellom kliniske disipliner og mot Kreftforskningsinstituttet.  

Forslag 3 
Gruppen har i dette forslaget valgt å tillegge innspill i høringsrunden fra et samlet miljø på 

Radiumhospitalet vekt og har derfor tatt det inn som modell D i oversikten. Dette fremmes som alternativ 

D som vektlegger det velfungerende miljø som allerede finnes og at dette vil svekkes ved å fjerne 

elementer. Modell D er derfor det mest omfattende alternativet for drift ved Radiumhospitalet og 

viderefører dagens driftsmodell med tillegg av et brystsenter og ved at lungeonkologien samles her. 

Forslaget innebærer fortsatt deling av prostatacancerbehandlingen. Areal- og ressursbehovet vil øke fra 

dagens nivå, og behovet for strålekapasitet er også størst av alternativene og vil medføre behov for økt 

maskinkapasitet på sikt, selv om det kortsiktig kan dekkes ved økt utnyttelse. Avhengigheter mellom 

fagmiljø og mot forskning er godt ivaretatt i denne modellen, men som for alternativ 2 vil det råde 

usikkerhet om de foreslåtte tiltak til støttefunksjoner er tilstrekkelige i fremtiden. 

 

8.8.4 Konsekvenser for kapasitetsbehov på RH og US som følge av de ulike 

forslagene 
Hovedfokus for dette delprosjektet har vært å utrede modeller for RAD, men disse modellalternativene har 

også konsekvenser for arealbehov for kreftvirksomhet på RH og US. Nedenfor er det gjort gjengitt en 

anslagsvis oversikt over disse konsekvensene. Oversikten har avgrenset seg til å si noe om behov for 

sengekapasitet og kapasitet på operasjonsstuer. I tillegg vil modellene også gi utslag for kapasitet innen 

dagbehandling og poliklinikk på RH og US. 
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TABELL 20 OVERSIKT OVER KONSEKVENSER FOR SENGEBEHOV OG OPERASJONSSTUER VED RH OG US VED DE TRE 

FORSLAGENE 

Forslag Konsekvenser for Rikshospitalet  Konsekvenser for Ullevål 

Brystkreftsenter 

på Rad er felles 

for alle og 

medregnes i 

oppsummeringen 

i alle 

alternativene 

*) Frigjør 3 kirurgiske og 10 onkologiske senger i bygg 

11, samt 5 opr. stue dager per uke. 

Forslag 1 
Lymfom/sarkom flyttes fra Rad til RH  

Medikamentell onkologisk behandling av 

pasienter med lymfom og sarkom vil foregå på 

Hematologisk avdeling . Behov 28-30 senger. 

Barneavd. vil som før ha ansvar for barna.  

Abdominalt sarkom flyttes til HPB-seksjonen på 

RH. Behov 2 senger og 1-2 opr stue dager per uke. 

Kreftortopedi flyttes til ortopedisk seksjon RH. 

Behov 4 senger og 2 opr stue dager per uke.  

Stålebehandling må som før foregå på RAD.  

Gastrokirurgi flyttes fra Rad til RH. Gir behov for 

12 senger og 5 opr.stuer per uke på RH  

Oppsummert: Sengebehov; 46 senger. Opr. 

stuer;    8 opr stue dager per uke  

(Urologi, unntatt dagbehandling og poliklinikk, 

forutsettes som planlagt overført fra Aker til US) 

Prostata kreft flytter til Rad. Urologisk kreft 

behandling i øvrig på US.  

Frigjør 12 kirurgiske, 7 onkologiske senger og 5 opr. 

stuedager per uke. Strålebehandling av prostata 

flyttes til Rad. 

Medikamentell onkologisk behandling og 

strålebehandling av lungekreft, CNS-svulster/øye og 

stålebehandling av barn, samles på US. 

Medfører behov for 13 onkologiske senger på US 

Oppsummert: Sengebehov: Frigjør 19 senger. Opr.; 

frigjør ca 10 opr. stue dager per uke. 

 Konsekvenser for Rikshospitalet  Konsekvenser for Ullevål 

Forslag 2  Ingen vesenlige endringer All urologi flyttes fra Rad til US, (i hovedsak prostata) 

Behov for 10 kirurgiske og 8 onkologiske senger og 5 

opr stue dager per uke. 

Lungeonkologi flyttes fra US til Rad. 

Frigjør 7 senger 

Oppsummert: Sengebehov: Frigjør 2 senger. Opr. 

stuer; Behov for +/- 0  

 Konsekvenser for Rikshospitalet  Konsekvenser for Ullevål 

Forslag 3  
Ingen vesentlige endringer 

Lungeonkologien flyttes fra US til Rad. 

Frigjør 7 senger 

Oppsummert: Sengebehov: Frigjør20 senger. Opr. 

stuer; Frigjør 5 opr stue dager per uke  

*)Tallunderlaget for arbeidet med brystkreftsenteret er hentet fra Idefasedokumentet om brystkreftsenter på Rad. I det videre 

arbeidet med dette har kommet følgende forslag: Flytting av oppfølging etter primær rekonstruksjon fra RH til Rad. Dette vil 

frigjøre 2-3 senger fra plast kirurgisk avd. RH (disse opereres i dag på US). Flytting av profylaktiske mastektomier med 

rekonstruksjon fra RH til Rad. Dette frigjør en opr stue per uke og 1 seng fra plastikk kirurgisk avdeling RH  
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8.9 Vurdering av forslagene knyttet til hva som skiller dem.  
Tre av modellene er foreslått som alternativer for videre vurdering. Disse er vurdert opp mot de fire 

sentrale kriteriene som alle forslag i Idefasen for framtidas OUS skal vurderes mot. En oppsummering av de 

viktigste argumentene som kommer ut av en slik sammenstilling, er gitt nedenfor. Sterke og svake sider er i 

hovedsak vurdert med utgangspunkt i hvordan dette vil påvirke forholdene ved Radiumhospitalet og vil 

ikke nødvendigvis ha en tilsvarende vurdering/effekt ved Ullevål eller Rikshospitalet. Vurderingene er gjort 

med forutsetning om at framlagte forslag om driftsmessige tiltak for å styrke noen støttefunksjoner, er 

utført i alle alternativ. 

TABELL 21 OVERSIKT OVER STYRKER OG SVAKHETER VED ALTERNATIVENE SETT I FORHOLD TIL 

VURDERINGSDIMENSJONER I OVERORDNET IDEFASE  

Forslag 1 Sterke sider Svake sider 

Kvalitet i 

pasientbehandling: 

Risiko 

Undergrupper av kreftpasienter (innen lymfom og 

gastropasienter)med hyppigere forekomst av 

alvorlige komplikasjoner eller behandlinger med 

stor risiko for dette, behandles ved RH/US. 

Urologisk kreftkirurgi deles med prostata til Rad og 

resten i hovedsykehuset. Svekket bekkenkirurgisk miljø 

på Rad - behov for kompensatoriske ordninger. ”Smalt” 

onkologisk felt på RAD kan svekke arbeidet med 

persontilpasset behandling. Grunnlaget for 

utprøvningsenheten på Rad reduseres.  Dette samt noe 

redusert infrastruktur kan gi økt risiko for pasienter i fase 

I-utprøving og for gynekologisk onkologi. 

Kvalitet i 

pasientbehandling: 

Pasientforløp 

Samlet behandlingstilbud ved Rad for brystkreft, 

prostatakreft og gynekologisk kreft. Mulighet for 

samling av tyngre kreftkirurgi utenom 

gynekologisk kreftkirurgi i hovedsykehuset  

Strålebehandling for de sykdomsgruppene som er 

overført til RH må foregå på Rad /US  

Arbeidsmiljø Store pasientgrupper gir utviklingsmessige 

muligheter for disse fagmiljøene.  

Splitter eksisterende gode samarbeidsmiljøer på Rad og 

bidrar til å øke avstanden mellom de onkologiske 

disiplinene.  

Forskning og undervisning Noen store fagområder får nærhet til 

Kreftforskningsinstituttet.  

Kan bidra til større forskningssamarbeid på tvers i 

OUS 

Utfordrende for velfungerende kliniske og 

forskningsmessige samarbeidsmiljøer som er etablert på 

RAD knyttet til de pasientgrupper som overflyttes til 

RH(US) og som mister nærhet til 

Kreftforskningsinstituttet.  

Forslag 2 Sterke sider Svake sider 

Kvalitet i 

pasientbehandling: 

Risiko 

Bredt onkologisk miljø på samme sted gir gode 

muligheter for støtte, samarbeid og utvikling på 

Rad. Bl.a. styrker det basis for utvikling av 

individtilpasset behandling på tvers av 

opphavsorgan.  

Pasienter med alvorlige komplikasjoner eller behandling 

med stor risiko, må flyttes til hovedsykehuset. Flytting av 

urologien svekker samarbeid med gynekologi og 

gastrokirurgi (bekkenkirurgi) på Rad. Behov for 

kompensatoriske ordninger.. 

Kvalitet i 

pasientbehandling: 

Pasientforløp 

Behandlingstilbud til pasienter med sarcom og 

lymfom uendret og samlet på Rad 

 

Lungekreftbehandling fortsatt delt i ett sted for onkologi 

og to steder for kirurgi. 

 

Arbeidsmiljø 
Bevarer mange av de eksisterende gode 

samarbeidsmiljøer på Radiumhospitalet. Store 

deler av urologien kan samles (US). 

Lungeonkologien samles på RAD  

 

Forskning og undervisning 
Med unntak av urologien bevares klinikk- og 

forskningsmiljø på RAD og deres nærhet til 

Kreftforskningsinstituttet 

Utfordrende for eksisterende forskning knyttet til urologi 

som mister nærhet til Kreftforskningsinstituttet 

(kompensatoriske mekanismer for å sikre fortsatt tett 
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samarbeid må etableres). 

Forslag 3 Sterke sider Svake sider 

Kvalitet i 

pasientbehandling: 

Risiko 

Bredt onkologisk miljø på samme sted gir gode 

muligheter for støtte, samarbeid og utvikling på 

Rad. Bl.a. styrker det basis for utvikling av 

individtilpasset behandling på tvers av 

opphavsorgan. Samle samles 

Pasienter med alvorlige komplikasjoner eller 

behandlinger med stor risiko må flyttes til sted med 

større ressurser. Opprettholder et splittet urologisk 

fagmiljø. Omfanget av strålebehandling på Rad tøyer 

grensene for hva som er mulig uten økt kapasitet.  

Kvalitet i 

pasientbehandling: 

Pasientforløp 

Behandlingstilbud til pasienter med sarcom og 

lymfom uendret og samlet på  
Enkelte pasienter (ofte i kritisk fase)må få sin behandling 

to steder.  

Arbeidsmiljø 
Bevarer eksisterende samarbeidsmiljø på 

Radiumhospitalet og lungeonkologien samles på 

Rad. Minst krevende omstilling for ansatte  

Urologisk kreftvirksomhet to steder  

Forskning og undervisning 
Bevarer klinikk- og forskningsmiljø på RAD og 

deres nærhet til Kreftforskningsinstituttet 
 

 

8.10 Arealbehov i ”Idefaseutredningen og i ”det private initiativet” 
Det ble som en del av idéfasearbeidet i 2014 etablert en arealmodell for å dimensjonere fremtidens OUS 

basert på aktivitet og arealstandarder, dokumentert i idéfaserapport 2.0. Denne arealmodellen er brukt for 

å vurdere arealbehovet på Radiumhospitalet gitt dagens aktivitetsnivå og alternativ D. Arealene summeres 

først i nettoareal som er summen av funksjonsrommene. Ved å legge til arealer for trafikk, teknikk og 

konstruksjon, ved bruk av en brutto/nettofaktor, får man det samlede bruttoarealet. Arealbehovet, 

inkludert et nytt brystsenter, er vist i tabellen under. 

TABELL 22 AREALBEHOV RADIUMHOSPITALET DAGENS AKTIVITETSNIVÅ OG ALTERNATIV D 

Arealbehov Kvm 2015 

Akuttmottak/observasjonspost/prehospitale tjenester 50 

Somatikk, klinikkene  14 031 

Medisinsk service 3 978 

Kontorområde 2 651 

Intern service og administrasjon 14 102 

Nettoareal 34 812 

Bruttoareal (gitt B/N faktor på 2,1 og avrundet) 73 000 
(Et grovt og foreløpig anslag for arealbehov fremskrevet til 2030 vil være ca 78 000 Kvm) 

Det anslåtte arealbehovet er vesentlig høyere enn arealet vist i skissen for nytt klinikkbygg på 

Radiumhospitalet. Dette skyldes at arealbehovet vist over, inkluderer en rekke arealer som helt eller delvis 

ikke er med i klinikkbygget, bl.a. arealer til forskning, strålebehandling, pasienthotell, steril-

sentral/sterilforsyning. Arealberegningene er gjennomgått med arkitekten som har bistått «det private 

initiativet» med skisser og arealvurderinger for et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet. For de funksjoner 

som inngår i begge arealmodellene, viser resultatene relativt likt arealbehov. 
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9. Kreftbehandling i lokalsykehus 

9.1  Rammer for problemstillingen 
Spørsmålet om hvilken del av kreftvirksomhet i dagens OUS som eventuelt kan legges ut til et utskilt 

lokalsykehus, har en tilknytning til det parallelle delprosjektet som skal gi svar på alternative modeller for et 

slikt mulig utskilt lokalsykehus. Premissene for dette er dermed ikke forholdet mellom OUS og lokalsykehus 

generelt i kreftforløpene, men primært forholdet til lokalsykehusvirksomhet i OUS sitt opptaksområde. 

Fører forslagene her til en prinsipielt litt annen arbeidsdeling mellom OUS og lokalsykehus enn det vi har 

ellers i dag, kan forslagene eventuelt også få konsekvenser ut over det som gjelder utskillelse av 

lokalsykehus for Oslo-pasienter.  

 

Utviklingstrekk som påvirker svaret på problemstillingen:  

 Det skjer parallelt en utvikling i arbeidsdeling mellom mer alminnelige lokalsykehus og mer 
spesialiserte sykehus (universitetssykehus) som går både i retning av sentralisering og 
desentralisering. Kompetanse, kostnads- og utstyrskrevende diagnoser og behandlinger 
sentraliseres. Mens de som blir billigere og enklere desentraliseres. 

 

 Både status og utvikling varierer mellom ulike krefttyper og behandlingsformer. Noen krefttyper 
har en svært sentraliserte prosesser og vil trolig også ha det i framtida, mens andre har mye 
diagnostisering og behandling lokalt. Innen de vanlige behandlingsformene øker forutsetninger for 
en desentralisering av medikamentell behandling. Også strålebehandling, som fortsatt i stor grad vil 
være samlet, går i retning av et økt antall satellitter plassert i utvalgte lokalsykehus. For kirurgiske 
kreftinngrep er det en økende tendens til samling på færre steder og dermed mindre virksomhet på 
lokalsykehus, men det vil også være kreftkirurgi innen visse kreftformer på lokalsykehus i framtida. 
For både medikamentell behandling og kreftkirurgi fins det lite evidensbasert grunnlag for å si noe 
om krav til hva som er forsvarlig minimumsvolum på behandling. Noen anbefalinger er likevel gitt 
for kreftkirurgi i Helsedirektoratets rapport om kreftkirurgi i Norge. Vel så viktig som volum er 
kravene til støttefunksjoner som må til for å holde tilfredsstillende kvalitet.  

 

 Det er mange usikkerhetsfaktorer framover mht utviklingen av viktige forutsetninger og 
rammebetingelser for kreftvirksomhet på lokalsykehus. Det gjelder både kompetansesituasjon 
(spesialister), kostnadsbildet, kommunikasjonsteknologi (mulighet til å kommunisere tekst/tale, 
data og bilder på en slik måte at en kan redusere problem med fysisk avstand). 
 

 Arbeidsdelingen mellom sykehus i Oslo handler ikke bare om forholdet mellom sentral kreftenhet i 
OUS og et utskilt lokalsykehus i OUS, men også om forholdet til andre sykehus som betjener Oslo. 
Funksjonsdeling både i opptaksområde og i forhold til pasientforløp, fag og medisinske 
støttefunksjoner kan her skape komplekse pasientforløp og dette kan forbedres eller forverres 
gjennom endring i arbeidsdelingen. 
 

 Krav om likeverdig helsetjenester kan påvirke hva arbeids- og funksjonsdelingen det er mulig og 
ønskelig å gjennomføre. 
 

Hva slags og hvor mye kreftvirksomhet som kan flyttes ut i et lokalsykehus i OUS, vil være avhengig av 

hva slags lokalsykehusmodell det vil være snakk om. Lokalsykehuset må kunne innfri de forutsetninger 

som er nevnt nedenfor dersom de oppgavene som holdt fram her, faktisk skal flyttes ut. 

Konsekvensen for kapasitetsbehovet i sentral, spesialisert kreftenhet generelt og for Radiumhospitalet 

spesielt vil være avhengig av tidsperspektivet for utskilt lokalsykehus. Dersom dette først er aktuelt i en 
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seinere fase av OUS utviklingsplan, får mulig utskillelse av funksjoner i liten grad konsekvenser for de 

planene som legges for kapasiteter for de nærmeste årene framover. 

 

9.2  Konkret om oppgaver som kan flyttes til et utskilt lokalsykehus i OUS 
I samarbeid fagmiljøene innen kreftområdet i OUS er følgende oppgaver identifisert som mulige 

områder lagt til et utskilt lokalsykehus i OUS: 

 Utredning. Primær utredning av kreft slik pakkeforløpene beskriver innen de fagområder som 
lokalsykehuset dekker. Innen enkelte områder vil etablering av sentra i hovedsykehuset (eks. 
brystsenter, prostatasenter) selv ta en større del av denne utredningen  

 Onkologi. Enklere former for kjemoterapi og annen medikamentell behandling både i kurativ og 
palliativ hensikt. 

 Palliasjon. Mindre kompleks og utstyrskrevende palliativ behandling skjer best i lokalsykehus eller 
nær pasientens hjemmemiljø.  

 Smerteteam, OUS har i tråd med regional strategi for smertebehandling et ansvar for å ha et 
smerteteam på lokalsykehusnivå med fokus på samhandling med førstelinje. Kreftpasienter vil 
være en viktig målgruppe for en slik funksjon. 

 Indremedisin. Håndtering av enklere komplikasjoner til onkologisk behandling som neutropen feber 
og behov for transfusjon. Håndtering av komorbiditet og funksjonssvikt 

 Kirurgi. Håndtering av enklere komplikasjoner avhengig av kirurgisk kompetanse. Et lokalsykehus 
med gastrokirurgisk kompetanse vil kunne håndtere ileus og akutt abdomen også hos 
kreftpasienter, men med konsultasjon eller henvisning til behandlende avdeling ved sjeldne 
tilstander eller gjennomført svært omfattende behandling. 

 Radiologisk kompetanse vil kunne bidra i utredningen, samt ved enklere intervensjonsradiologisk 
behandling av obstruksjoner i øvre urinveier (urologisk-, gastro- og  gyn.-kreft). 

 Rehabilitering. Mange pasienter vil trenge noen dager etter avsluttet behandling på et 
spesialistsenter før de sendes hjem, for Oslo-pasienter vil det være hensiktsmessig å bruke 
lokalsykehuset som har nærmere kontakt med tjenester i pasientens nærmiljø. 
 

9.3  Spesielt om medikamentell behandling på lokalsykehus 
Den viktigste behandlingsformen innen kreft på lokalsykehuset vil være medikamentell behandling. 

Begrensningene, men også mulighetene her i forhold til hva som kan overføres fra den spesialiserte 

kreftvirksomheten i OUS til et lokalsykehus ligger primært i følgende forhold: 

 Kjemoterapi og stråleterapi administreres konkomitant innenfor noen typer kreftformer. Dette 
betyr at behandlingen må foregå sentralt. 

 Noen kurer krever innleggelse da kuren tar lang tid (ofte døgnkontinuerlig) og fordi pasienten må 
observeres/monitoreres. 

 Noen kurer gis innenfor studier og det er da ofte krav om at disse gis ved den sentrale kreftenheten 
på sykehuset.  

 Et argument er også at et robust miljø i et komplett sykehus på regionnivå bør ha 
helhetskompetanse. Det krever at en også ser et visst volum av mindre krevende pasienter blant 
annet i forhold til et komplett undervisnings- og læringstilbud. 

 Innenfor mange av kreftområdene vil behandlingsopplegget legges i sentrale kreftenheter mens 
administreringen av kurene og det meste av oppfølgingen kan foregå på lokalsykehuset.  
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Et middels stort lokalsykehus som Bærum sykehus2 kan gi et bilde av omfanget av medikamentell 

behandling ved et lokalsykehus. Aktiviteten her består av ren poliklinisk virksomhet, administrativ seksjon i 

medisinsk avdeling, har tilkoblet palliativt team. I 2014 hadde onkologisk enheten 3,1 overleger (4 

personer) og sju sykepleierstillinger. Aktiviteten besto av 4500 kurer, 3000 legekonsultasjoner. 

Aktivitetsøkningen har vært på ca. 10% per år. Hoveddiagnoser en har hatt har vært brystkreft (> 200), kreft 

i fordøyelsessystemet (>100) , lymfom (> 100) , prostatakreft ( > 100). 

 

En gjennomgang av noen aktuelle pasientgrupper i OUS (Tall fra 2014) gir følgende anslag over hva slags 

volummessig fordeling som i teorien kunne tenkes mellom sentralt spesialisert kreftenhet og lokalsykehus. 

Det vil si noenlunde i snitt en 20-80 fordeling i snitt. På grunn av noen av de momentene som er nevnt 

innledningsvis i dette avsnittet, er det likevel ikke sikkert det lar seg gjøre i praksis å skille ut så mye som 80 

% av denne behandlingen til et lokalsykehus. 

TABELL 23 ANSLAG OVER HVOR STOR DEL AV MEDIKAMENTELL BEHANDLING SOM KAN GIS PÅ LOKALSYKEHUS 

Fagområde Lokalsykehus % Regionsykehus % Antall kurer 2014 

Gyn.kreft 70 30 2415 

Uro (testis) 80 20 868 

Lymfom 79 21 1959 

Brystkreft 73 27 7312 

GI-kreft 91 9 3783 

Lungekreft 60 40 883 

 

9.4  Forutsetninger  
Forutsetninger for plassering av denne virksomheten ved lokalsykehus vil generelt være: 

 Tilstrekkelig kompetanse både initialt og videre kontinuerlig i samspill med et sykehus med 
spesialisert kreftbehandling. 

 Kritisk størrelse på pasientmassen i lokalsykehuset som igjen gir en tilfredsstillende basis i 
pasientvolum for hver funksjon.  

 Klart opptrukne roller og ansvarsforhold i forhold til et spesialisert sykehus og 
primærhelsetjenesten 

 Tilstedeværelse av onkologer på lokalsykehuset 

 Forsvarlig tilstedeværelse av støttefunksjoner – ikke minst i forhold til rollen innen vurdering og 
diagnostikk. 

 Kommunikasjonssystemer rundt pasienten i forhold til samhandling om pasient med andre 
sykehussteder/sykehus – ikke minst et godt tilrettelagt samspill mellom spesialisert kreftenhet i 
OUS og OUS lokalsykehus. 
 

9.5  Gevinster 
Svarene her varierer svært mellom gruppene fra «ingen gevinst» til en eller flere av følgende: 

                                                           
2
 Opplysningene stammer fra seksjonsoverlege Martin Cornelius Ruppert, Bærum sykehus 
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 Generell avlastning 

 Kreftbehandlingen i resten av OUS kan konsentrere seg om det som bør være sentraliserte 
oppgaver 

 Større nærhet mellom primærhelsetjenesten og pasienter i Oslo og første linje i 
spesialisthelsetjenesten når det gjelder kreftbehandling 

 Pasientgrupper kan få bedre tilbud innen palliasjon og rehabilitering enn i dag 

 Kan i vareta behov for ø-hjelp innen kreftomsorg  

 Bidra til bedre kompetansespredning om kreft mot primærhelsetjenesten 

 Mulig å trekke flere pasienter med i forskning dersom det etableres et samarbeid om forskning og 
kliniske studier mellom spesialisert sykehus og lokalsykehuset 

 

9.6  Konsekvens i forhold til modell for lokalsykehus 
Det store volumet av medikamentell behandling og palliativ virksomhet på et utskilt lokalsykehus 

krever en størrelse som forsvarer at en har et kritisk volum av onkologer og kreftsykepleiere. En er også 

avhengig av å ha en viss bredde og kapasitet i medisinske støtte- og tilsynsfunksjoner tilgjengelig. 

Kreftkirurgi ved lokalsykehuset forutsetter at en har akuttkirurgi slik at en kan ha ø-hjelpskirurgi og 

elektiv kirurgi for eksempel innen kreft som utfyller hverandre driftsmessig. Alt i alt betyr dette at 

velges den mer avgrensede varianten av lokalsykehus, så velger en variant som bare kan ta et svært 

begrenset omfang av kreftvirksomhet som kan legges dit. 

 

 


