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Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 - 2017; høringsinnspill

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til brev av 17.10.2012 med invitasjon til å komme med
innspill til utkast til nasjonal strategi på kreftområdet.

Innledningsvis vil vi komme med noen generelle kommentarer til det forliggende utkastet.
I stor grad fremstar dette mer som en ønskeliste av et stort antall mai/virkemidler på
avgrensede tema enn som en samlet nasjonal strategi for hele kreftområdet. I tillegg til noen fa
overordnede målsettinger, tiltak og virkemidler argumenteres det for tilslutning til i alt 46
nasjonale malsettinger, samt 79 tiltak og virkemidler som i varierende grad er koblet til
prioritering, mål og ansvarsroller. Enkeltvis kan mange av forslagene synes fornuftige, men her
handler det mye om “mer av det samme” og det er overraskende lite nytt. Dette, ikke minst sett
i lys av føringer i samhandlingsreformen, ny nasjonal helse- og omsorgsplan, samt oppdatert
lowerk bl a om rettigheter for pasienter/brukere/pårørende, og ansvar for og innholdet i faglige
retningslinjer/veiledere.
En nasjonal strategi som forutsettes gjennomført innenfor eksisterende økonomiske rammer og
styringsstrukturer vii etter var oppfatning forutsette tydelig prioritering, basert pä identifisering
av de områdene med størst behov for styrking/kvalitetsforbedring bl a knyttet til trygge og sikre,
brukerinvolverende og likeverdige tjenestetilbud. Pasientsikkerhet (jf Helsetilsynets rapport
(2010; Risikobildet av norsk kreftbehandling) og tverrfaglige lokale/kommunale oppfølgings
tilbud til personer som lever med kronisk kreftsykdom er f.eks meget kortfattet beskrevet.
Disse og andre tema burde være vesentlig mer sentrale om denne strategien skal oppfylle et
mandat og en ambisjon om å være i träd med overordnede nasjonale føringer og satsinger pä
hele kreftområdet. Virkningsfulle tjenester vies imidlertid meget stor oppmerksomhet, noe som
muligens bI a kan noe med skrive- og referansegruppens sammensetning og trolig dermed
ogsä primære fokusområde. Dette er interessant, ogsä fordi norsk medisinsk kreftbehandling i
følge dokumentet allerede er “i verdenstoppen”.
Utkastet bærer med andre ord preg av at det i for liten grad er inkludert kunnskapstilfang og
spesialistkompetanse fra profesjoner som f. eks psykologer, fysioterapeuter, klinisk ernærings
fysiologer, sosionomer, ergoterapeuter, prester og kreftsykepleiere. Strategien ville pä et stort
antall omräder hatt mye å hente av robust kunnskap og erfaringer fra gode tjenestetilbud,
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kvalitetsforbedring og tverrfaglig/brukerinvolverende samarbeid som man finner i flere helse-
foretak og kommuner, og som bi a preger mange av de palliative tilbudene rundt i landet.
Noen konkrete tema som etter var oppfatning burde være berørt i langt sterkere grad er bI a
psykososial oppfølging både for pasienter og parørende (inkl, barn som parørende), livskvalitet,
tilpasning/gjenopptakelse av arbeidsliv, hjelpemidler, trygderettigheter, likemannsarbeid,
brukermedvirkning, organisatoriske grep for reduksjon av ventetider, koordinering pa tvers av
nivåer inkludert rolle og ansvarsfordeling.

I høringsbrevet inviteres det i denne omgang til innspill med tanke på målsettinger, virkemidler
og forbedringspunkter. Sett i lys av hvilken fase man na er i strategiprosessen og den skisserte
tempoplan for avlevering til HOD vil vi avgrense NSFs innspill til følgende konkrete forbedrings
områder i strateciiutkastet:

1. Reduksjon i antall mai, samt sterkere kobling mellom det enkelte mål og anbefalte tiltak!
virkemidler.

2. Tydelig og forpliktende prioritering av konkrete tema/områder med størst behov for
kvalitetsforbed ring.

3. Revurdere forslaget om etablering av en “nasjonal samarbeidsarena” (s 12) opp mot
etablerte/gjeldende strukturer for styring/organisering og samarbeidsavtaler. Den skisserte
ambisjonen om å “oppna best mulig tilbud lokalt, regionalt og nasjonalt” (s 12) oppnås etter
var oppfatning best gjennom tydelig prioritering, retning og innhold i strategien som
grunnlag for implementering gjennom eksisterende fora med et tydelig/formelt mandat.

4. Sterkere fokus pa praksisnære forbedringsområder; spredning og impiementering av god
tverrfaglig praksis og hensiktsmessig organisering av behandlings- og hjelpetilbud (BEON).

5. Splitte kapittel 9 Behandling, oppfølging, rehabilitering og seneffekter, i minst to ny
kapitler der kirurgisk, stråle- og legemiddel- behandling forslagsvis kan utgjøre et kapittel
(evt slatt sammen med deler av kapittel 8 utredning). Resten av kapittelet bør bygges ut,
reorganiseres og fa et vesentlig styrket fokus og omtale på oppfølging, rehabilitering.

6. Revidere og videreutvikle de nasjonale handlingsprogrammene slik at disse blir reelle
veiledere/forbedringsverktøy for samtlige involverte helseprofesjoner og pasienter/brukere
og parørende.

7. Det savnes konsistens og evt begrunnelse for hvorfor navnet på et forskningsmiljø er
inkludert i rapporten (jf s 33) i forhold til mange andre svært sentrale forskningsmiljøer og
innsatsomrader.
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