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Status pakkeforløp kreft  

 

Sammendrag: 
Sykehuset Østfold har implementert pakkeforløp kreft i henhold til nasjonale anbefalinger. 
Sykehuset måles på to indikatorer; andel pasienter inkludert i pakkeforløp og andel pasienter 
behandlet innen standard forløpstid. SØ har for perioden februar-april 2017 ikke nådd ønsket 
måloppnåelse for anbefalte forløpstider. Det er påbegynt og planlagt flere tiltak for å bedre 
forløpstidene. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar status pakkeforløp kreft til orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 06.06.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status pakkeforløp til orientering. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Sykehuset Østfold (SØ) har implementert pakkeforløp kreft i henhold til nasjonale anbefalinger.  
Sykehuset måles på to indikatorer; andel pasienter inkludert i pakkeforløp og andel pasienter 
behandlet innen standard forløpstid. Måloppnåelsen for begge indikatorene skal være over 70 %. 
 
Resultater for perioden februar til og med april 2017  
Andel pasienter inkludert i pakkeforløp: 74 % 
Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid: 55 % 
 
De fire store pakkeforløpene er tykk- og endetarmskreft, brystkreft, prostatakreft og lungekreft. 
I hovedsak er det to pakkeforløp SØ har full kontroll på selv; tykk- og endetarmskreft og brystkreft. 
Øvrige pakkeforløp inngår i et samarbeid med andre sykehus, hovedsakelig Oslo 
universitetssykehus (OUS). Det er størst utfordringer der deler av utredning og behandling foregår 
ved andre sykehus. Uavhengig av hvor pasienten behandles, er det SØ som måles på den totale 
forløpstiden. 
 
Måloppnåelsen for tykk- og endetarmskreft og brystkreft har fra oppstart pakkeforløp ligget i 
underkant av 70 %. Per dags dato er måloppnåelsen for tykk- og endetarmskreft over 77 %, og for 
brystkreft 60 %. For de to andre, store, pakkeforløpene, prostata- og lungekreft, er måloppnåelsen 
henholdsvis 26 og 32 %. 
 
Igangsatte og pågående tiltak 

o Økt antall operasjoner per operasjonsteam per dag 
o Bedre prioritering av MR til pakkeforløpene 
o Inngått samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet Hamar om operasjon av prostatakreft 
o Forløpsdata er tilgjengelig for forløpseiere og ledere 
o Tverrfaglig detaljert gjennomgang av det enkelte forløpet to ganger i året 
o Gjennomfører regelmessige samarbeidsmøter med OUS  
o Endrer praksis for å redusere tiden i overgangen mellom SØ og OUS  

 
Planlagte tiltak 

o Avsette mer tid til forløpskoordinatorene for å lede pasienten effektivt gjennom forløpet 
o Iverksette samarbeid med Sykehuset Innlandet Hamar om operasjon av prostatakreft 
o Kapasitetsøkning koloskopi ved SØ Moss 
o Endre struktur på månedlig gjennomgang av alle forløp for økt ansvarliggjøring av 

forløpseiere og linjeledere 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Arbeidet med pakkeforløpene krever god logistikk, koordinering og ledelse. Det er avgjørende at 
forløpseiere og linjeledere tar et ansvar for å overvåke resultatene og fortløpende iverksette 
nødvendige tiltak for å sikre god måloppnåelse. Det må legges til rette for at forløpskoordinatorer 
kan lede pasientene effektivt gjennom forløpene. 
 
Administrerende direktør vurderer at SØ arbeider aktivt med tiltak for å forbedre forløpstidene 
internt og i samarbeid med andre helseforetak. Ønsket måloppnåelse er ikke nådd innenfor alle 
pakkeforløp og det vil være behov for å gjennomføre planlagte tiltak, samt vurdere ytterligere 
tiltak. 
 


