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Det er økende kunnskap om at behandling av kreft kan ha negative helseeffekter
mange år etter at kreftbehandlingen ble avsluttet — såkalte seineffekter. De senere
årene er det generert mye kunnskap om hvem som er spesielt utsatt for å utvikle
seineffekter, om de hyppigst forekommende seineffektene og om risiko-faktorer for å
utvikle seineffekter.

Norge mangler en oversikt over forekomsten av seineffekter og om hvilke grupper som
kan være spesielt utsatt. Samtidig er antallet pasienter i Norge med påviste
seineffekter og/eller med økt risiko for å utvikle seineffekter økende.

Helsedirektoratet nedsatte i mars 2010 en arbeidsgruppe med mandat å vurdere hvilke
grupper kreftpasienter som har fått en behandling som gjør at det kan være grunnlag
for senere systematisk oppfølging for å fange opp og behandle seineffekter.
Arbeidsgruppen avga sin enstemmige rapport i desember 2010 og kommer i rapporten
med 9 anbefalinger.

Helsedirektoratet ønsker en bred høring på dokumentet, og vil etter høringsrunden
komme med forslag til hva som kan være egnet vei videre i håndteringen av
problemstillingene rundt seineffekter.

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding fra høringsmottakerne både på
arbeidsgruppens vurderinger og på arbeidsgruppens anbefalinger. Tilbakemeldingene
bør inneholde forslag til hvordan problemstillingene i rapporten kan løses. Det er også
ønskelig med vurderinger og forslag til løsning dersom dere som nå mottar rapporten
på høring mener det er sider ved problemstillingen seineffekter som ikke er behandlet i
rapporten, men som kanskje burde vært det.

Rapporten og dette brevet ligger tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider
www.helsedirektoratet.no/kreft
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Frist for tilbakemeldinger til Helsedirektoratet er 10. oktober 2011.

Vennlig hilsen
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