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SAMMENDRAG AV INNSTILLINGEN

15.03.2010 ga Helsedirektoratet et oppdrag til en arbeidsgruppe "som skulle vurdere

hvilke gruppe av kreftpasienter som har fått slik behandling at det kan være grunnlag for

senere systematisk oppfølging med tanke på å fange opp og behandle seneffekter". I

mandatet nevnes 8 separate punkter som arbeidsgruppen bes om å ta stilling til.

Arbeidsgruppens leder har vært professor dr. med. Sophie D. Fosså (onkolog), leder av

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling. Gruppen hadde i tillegg

åtte medlemmer: to onkologer, en kirurg, en pediater, en gynekolog, en allmennpraktiker,

en representant fra henholdsvis Kunnskapssenteret og Kreftforeningen, en

forskningsrådgiver i klinisk kreftforskning (sekretær) og en observatør fra Statens

strålevern. Gruppen har hatt fem møter .Leder og sekretær har besøkt representanter fra

National Suvivorship Initiative, London den 16.08.2010.

Innstillingens konklusjoner er enstemmig vedtatt.

Innstillingen omfatter først og fremst kreftoverlevere som etter noe varierende tid fra sin

kurative behandling (oftest 5 år) har avsluttet regelmessige kontroller i

spesialisthelsetjenesten, men uten at det for de fleste av disse  kreftoverleverne  i dag

foreligger retningslinjer for videre oppfølging mhp seneffekter. Slik oppfølgning sikter

først og fremst på forebygging og tidlig diagnostikk av behandlingsrelaterte seneffekter.

De fleste av disse kreftoverlevere vil på dette tidspunktet være uten "tumoraktivitet", men

kan 10-40 år etter diagnosen utvikle  seneffekter  som for eksempel sekundærkreft,

kardiovaskulære sykdommer og endokrine forstyrrelser som hypogonadisme og

hypothyreose. Arbeidsgruppen anser det som problematisk nøyaktig å kvantifisere

omfanget av seneffekter utover publiserte data for sekundærkreft (14% risikoøkning) og

hjerte-karsykdommer (12% risikoøkning) hvis alle typer kreft blir vurdert samlet. I og

med den lange latenstiden er risikoen for utvikling av enkelte (eller flere) av seneffektene

størst for de yngste kreftpasienter, og risikoen reduseres med økende alder ved kreft-

diagnosen.
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Oppfølgingen av kreftoverlevere bør organiseres basert på en hierarkisk modell som

også er forslått i for eksempel Storbritannia og Italia. I utgangspunktet kan største delen

av kreftoverlevere (ca. 75%) bare følges opp av fastlegene. Ca. 20% av kreftoverlevere

trenger en kombinert modell med bidrag fra både fastlegene og spesialist-

helsetjenesten,og ca. 5% av kreftoverlevere med særlig komplekse problemstillinger og

risikofaktorer bør følges opp av spesialisthelsetjenesten på permanent basis.

Faggruppene og de nasjonale handlingsprogrammene må i egne avsnitt beskrive

risikoen for de ulike forventete seneffekter, angitt krefttype og hvordan primær-

helsetjenesten skal møte dem. Gruppen av barnekreftoverlevere representerer en spesielt

stor utfordring etter at kontrollene ved de pediatriske enheter er avsluttet ved 18-års alder.

Arbeidsgruppen anser at informerte fastleger er nøkkelpersoner i oppfølging av

kreftoverlevere, såfremt det foreligger lett tilgjengelige retningslinjer i de nasjonale

handlingsprogrammer slik som det i dag eksisterer for Hodgkins lymfom samt testikkel-

og prostatakreft. Lett tilgjengelighet sikres gjennom lenker på Internett. Dessuten bør

pasientene, gjerne ved avsluttende kontroll i spesialisthelsetjenesten, få skriftlig

informasjon i fohold til aktuelle seneffekter, eventuelt i form av individuell plan.

Onkologiske sykepleiere, kommunale kreftkoordinatorer og opplærings- og

mestringssentre er viktige støttespillere for fastleger. En videre forutsetning er at

kompetansen omkring seneffekter blant helsepersonell økes generelt ved kurs for

fastleger, spesialister (inklusive tannleger), sykepleiere og andre relevante kategorier av

helsepersonell, samt at opplæring omkring seneffekter etter kreft inngår i grunn- og

etterutdanning av medisinske studenter og sykepleier. Det bør opprettes et formalisert

nasjonalt nettverk av onkologer med spesialkompetanse innen seneffekter etter

kreftbehandling. Disse ressurspersonene kan støtte denne opplæringsprosessen på

regionsnivå, og også koordinere oppfølging av kreftoverlevere (inklusive

barnekreftoverlevere) med spesielle behov.

De økonomiske reguleringer for kreftoverlevere trenger revisjon: 20-års grensen for

erstatning ved seneffekter i Norsk pasientskadeerstatning bør utvides i tid til 30-40 år.

Onkologiske poliklinikker bør kunne innkalle kreftoverlevere med erkjent risiko for

alvorlige seneffekter for å tilby nødvendig helsehjelp med refusjon gjennom NAV.
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Sammendrag av anbefalingene fra Arbeidsgruppen

1. Ansvar for oppfølging av de fleste kreftoverlevere legges til fastlegene.

2. De nasjonale handlingsprogrammene må på standardisert måte omtale risikoen,

forebygging og diagnostikk av de hyppigste seneffekter i egne avsnitt, elektronisk

tilgjengelig for fastlegene.

3. Kreftoverlevere bør få skriflig informasjon om risikoen og forbygging av seneffekter.

4. Det bør opprettes et nasjonalt nettverk av onkologer med spesialkompetanse i

seneffektproblematikken etter kreft, for koordinering av oppføling av kreftoverlevere

med sammensatt problematikk innenfor regionen. Onkologer og barneonkologer bør

samarbeide i dette nettverket.

5. Kunnskap og kompetansen omkring seneffekter må heves blant helsepersonell og

legges inn i grunnutdannelsen.

6. Det må legges til rette for forskning på kreftoverlevelse på nasjonalt nivå, for

eksempel ved økt samarbeid med Kreftregisteret og muligheter for surveys blant

risikopasienter.

7. Tidsrammen for lov om pasientskadeerstatning bør utvides til 30-40 år.
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1. MANDAT OG OPPNEVNING

1.1. Mandat

Helsedirektoratet formulerte i mail av 15.03.2010 følgende bakgrunn og mandat for en

arbeidsgruppe:

"Det er økende kunnskap om at behandling av kreft kan ha negative helseeffekter

mange år etter at kreftbehandlingen ble avsluttet — såkalte  seneffekter.

De senere årene er det generert mye kunnskap om hvem som er spesielt utsatt for å

utvikle seneffekter, om de hyppigst forekommende seneffektene og om risikofaktorer for å

utvikle seneffekter. Likevel mangler vi en oversikt over forekomsten av seneffekter og om

hvilke grupper som er mest utsatt. Samtidig er antallet pasienter i Norge med påviste

seneffekter og/eller med økt risiko for å utvikle seneffekter raskt økende.

Helsedirektoratet vil derfor nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvilke

grupper av kreftpasienter som har fått slik behandling at det kan være grunnlag for senere

systematisk oppfølging med tanke på å fange opp og behandle seneffekter.

Arbeidsgruppen vil ledes av  "Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter

kreftbehandling"  på oppdrag av Helsedirektoratet. Arbeidsgruppen vil avgi rapporten til

Helsedirektoratet.

Det er antatt at arbeidsgruppen kan starte sitt arbeide i løpet av april 2010, og det er

ventet at arbeidet kan ferdigstilles i løpet av oktober 2010.

Arbeidsgruppen skal:

1. Uttale seg om pasienter som man med dagens kunnskap vil anse som tumorfri.

2. Skille mellom de som har hatt kreft og som er under systematisk oppfølging for dette og

de som har hatt kreft, men som ikke får systematisk oppfølging.

3. Angi hvilke pasientgrupper / krefttyper som har fått en behandling hvor det med stor grad

av sikkerhet kan antas at seneffekter kan oppstå i klinisk betydningsfullt antall.

4. Vurdere modeller for oppfølging og foreslå hvordan slik oppfølging kan gjennomføres i

Norge. Herunder vurdere om og evt. hvordan dette kan inngå i de nasjonale faglige

retningslinjene for kreftbehandling.
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5. Foreslå hvilke helsepersonellgrupper og nivåer i helsetjenesten som bør ha ansvar for

oppfølgingen. Herunder ta i betraktning hvordan dette kan gjennomføres med bakgrunn i

den foreslåtte samhandlingsreformen.

6. Vurdere samt evt. foreslå hvilke retningslinjer ("Guidelines") for oppfølging som kan

være aktuelle å innføre i Norge.

7. Angi de økonomiske incentivene / ordningene inklusive pasient-forsikrings-ordningen

som er aktuelle i forhold til seneffekter og vurdere hvordan de virker /ikke virker.

8. Lage en oversikt om hvordan land det er naturlig å sammenligne seg med har organisert

oppfølgingen av etablerte og/eller påviste seneffekter.

Tillegg til mandatet

Etter avtale med seniorrådgiver Leif Nordbotten ble pkt. 9 lagt til mandatet:

"Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for systematisk innsamling av data og for forskning

når det gjelder seneffekter i Norge" (jfr. godkjent referat fra møte 06.05.10)

1.2. Sammensetning av arbeidsgruppen

Som medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnte Helsedirektoratet:

• Leder: Sophie D. Fosså, Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter

kreftbehandling, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus, Oslo (onkolog)

• Sekretær: Alv A. Dahl, Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling,

Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus, Oslo (forskningsrådgiver)

• Marianne Brydøy, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland

universitetssykehus, Bergen (onkolog)

• Karl-Erik Giercksky, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus, Oslo (kirurg)

• Hilde Beate Gudim, Skui legesenter, Bærum (allmennlege)

• Hege S. Haugnes, Onkologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

(lege i spesialisering i onkologi)

• Lene Kristine Juvet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo (forsker)

• Bendik Lund, Barne- og Ungdomsklinikken St. Olavs hospital, Trondheim (pediater)

• Else Støring, Kreftforeningen (seksjonssjef)

• Ingvild Vistad, Gynekologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand (gynekolog)
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Og som observatør

• Ingrid E. Heikkild, Statens strålevern (rådgiver)

1.3. Arbeidsform

Arbeidsgruppen har hatt fem møter i perioden fra 06.05.10 til 17.11.10. Diskusjonsnotater til

punktene i mandatet er utarbeidet og har vært drøftet i plenum på møtene og via elektronisk

post mellom medlemmene i arbeidsgruppen.

Innstillingens konklusjoner og anbefalinger er enstemmig vedtatt.

2.  PRESISERINGER AV MANDATET

2.1. Dagens oppfølgning

Arbeidsgruppen fant det innledningsvis nødvendig med presisering av noen nøkkelbegreper i

mandatet.

"Pasienter som man med dagens kunnskap vil anse som tumorfri." (mandatets pkt. 1).

Begrepet "tumolfri" ble ansett som vanskelig siden det manglet en entydig definisjon (dels

helbredet, dels uten kjent sykdomsaktivitet, hensyn til tidsfaktor etter endt behandling osv).

Arbeidsgruppen fant det vanskelig å knytte dette begrepet til den praktiske oppfølgingen av

kreftpasienter, som også er omtalt i mandatets pkt. 2.

Fremfor å uttale seg om pasienter er tumorfri eller ikke, vil Arbeidsgruppen skille

mellom kreftpasienter som følges opp regelmessig i spesialisthelsetjenesten og pasienter som

har avsluttet slike kontroller etter behandling med kurativ intensjon.

"Systematisk oppfølging" er heller ikke et entydig begrep i denne sammenheng, men

kan variere i omfang, varighet og nivå av helsetjenesten rundt om i Norge.

Personer som er behandlet for kreft med kurativ intensjon, kan grovt sett deles inn i

tre kategorier ut fra hvor oppfølging finner sted:

1. Oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Etter avsluttet kreftrettet behandling, vil

spesialisthelsetjenesten vanligvis følge opp pasienten i en periode som kan variere, men

som skal følge handlingsprogrammenes anbefalinger. Varigheten av slik oppfølging vil

variere blant annet med krefttype og stadium, noe som avspeiles i de diagnosespesifikke

handlingsprogrammene. htt ://www.helsedirektoratet.no/kreft/ ublikas'oner/

?articleList=a1 ha&listYear=a11). For mange krefttyper omfatter oppfølgingen i
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spesialisthelsetjenesten de første fem årene etter diagnosen, men med unntak for store

pasientgrupper slik som prostata- og brystkreft. Enkelte grupper har bare èn kontroll i

spesialisthelsetjenesten etter kurativ primærbehandling.

2. OppfØlging i allmennhelsetjenesten.

2A. Anbefalt re elmessi o f 1 nin : Etter at oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten er

avsluttet, overføres mange kreftpasienter til fastlegene for videre kontroll. Allerede i dag er

det anbefalt at enkelte pasientgrupper får systematisk oppfølging i allmennhelsetjenesten

også med tanke på seneffekter i tråd med de diagnosespesifikke handlingsprogrammene

(eksempler er malignt lymfom, testikkel- og prostata-kreft). Målsetning her er prevensjon,

tidlig diagnose og behandling/intervensjon mot seneffekter, ofte før de gir symptomer.

2B. In en re elmessi o f 1 nin . Dette dreier seg om pasienter som ikke får regelmessig

oppfølging slik som nevnt under punkt 1 og 2A., blant annet fordi dette ikke er nedfelt i

handlingsplanene i dag, eller var nedfelt da pasientene avsluttet sine kontroller. Dette er en

heterogen gruppe av pasienter som verken har regelmessig kontakt med spesialist-

helsetjenesten eller med fastlegene. De tar gjeme ikke kontakt med fastlegen før seneffekter

gir symptomer. En del av disse pasientene trenger oppfølgning hos fastlegene over lang tid

med henblikk på utvikling av seneffekter, men har det antagelig ikke i dag.

Arbeidsgruppen mener at det først og fremst er behov for retningslinjer for grupper av

kreftoverlevere som i dag ikke er under systematisk oppfølging, altså pasienter beskrevet i

punkt 2B. Helsepersonell i spesialisthelse-tjenesten som behandler og følger de aktuelle

pasientgruppene (pkt. 1) forutsettes til enhver tid å ha kunnskap om og rutiner for kontroll-

opplegg knyttet til behandlingsrelaterte seneffekter i tillegg til risiko for residiv. Det samme

gjelder for oppfølgningen av pasienter nevnt under pkt. 2A, der fastlegene forutsettes å følge

de retningslinjene som er anbefalt i de nasjonale handlingsprogrammene og/eller som er gitt

til fastlegene ved avslutning av oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten.

2.2.  Kreftoverlevere — clefinisjon og omfang

Som Helsedirektoratet slår fast i mandatet, kan både kreftsykdommen og behandlingen av

den ha negative helse-effekter som først viser seg mange år etter at primærhandlingen ble

9

9



avsluttet såkalte  seneffekter. Begrepet  seneffekter omfatter to grupper av symptomer og

sykdommer, som omtales under ett i denne rapporten. Den ene gruppen oppstår under/kort

tid etter primærbehandlingen, og ikke klinger av etterpå, men vedvarer over mange år (på

engelsk kalt "long-term effects"). Den andre gruppen omfatter symptomer og sykdom som

oppstår ofte lang tid etter diagnose og behandling, men som årsaksmessig kan knyttes til

behandlingen. (på engelsk kalt late effects). Intervallet mellom behandlingens avslutning og

diagnosen av seneffekter kan være fra få måneder til flere ti-år..

Seneffekter oppstår hos kreftpasienter som har en viss overlevelsestid etter

diagnostikk og primærbehandling. Den gruppen kaller man i dag gjerne for  kreftoverlevere

(engelsk: cancer survivors) og tilstanden omtales tilsvarende som  kreftoverlevelse  (engelsk:

cancer survivorship). Siden nå mer enn 60% av kreftpasientene lever mer enn fem år etter

diagnosen, er denne gruppen stadig økende i antall, og den omfattet ved utgangen av 2008

var det 115.030 individer som levdr mer enn 5 år etter kreftdiagnosen. (Cancer in Norway

2008). Kreftoverleverne (survivors) og deres helse, livskvalitet og trivsel er blitt en ny del av

onkologien som kan kalles kreftoverlevelse (survivorship). Dette viser seg ved et økende

antall artikler om kreftoverlevere, egne kongresser eller seksjoner på kongresser er viet

emnet, og det er også kommet et eget internasjonalt tidsskrift (Journal of Cancer

Survivorship) fra 2007. I denne rapporten har Arbeidsgruppen valgt å se bredere på

kreftoverleverne og deres behov for oppfølging, fremfor å snevert å fokusere på seneffekter.

Arbeidsgruppen viser i denne forbindelse til boka: "Kreftoverlevere. Ny kunnskap og nye

muligheter i et langtidsperspektiv" utgitt i 2009 og redigert av Fosså, Loge og Dahl ved

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreft behandling (Senteret). Hensikten med

boken er å gi allmennleger, pasienter og pårørende oppdatert kunnskap om ulike sider ved

kreftoverlevelse og det å være kreftoverlever.

Det har vært diskusjon i onkologien omkring tidspunktet for når betegnelsen

kreftoverlever skal tas i bruk. Ved Senteret har man satt grensen ved fem år fra diagnosen. I

amerikansk litteratur brukes ofte bredere definisjoner, der pasientene omtales som

kreftoverlevere fra diagnosen eller avslutningen av primærbehandlingen (Institute of

Medicine [I0M], 2005; http://www.iom.edu/Reports/2005/From-Cancer-Patient-to-Cancer-

Survivor-Lost-in-Transition.aspx). Arbeidsgruppen mener at den brede definisjon til IOM er

mindre hensiktsmessig av flere grunner. Fortsatt er det slik i Norge at i underkant av 40% av
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kreftpasientene dør innen fem år etter at de fikk diagnosen. Å bruke betegnelsen kreft-

overlever på pasienter som åpenbart har en dårlig prognose på grunn av tilbakefall, er i

palliativ fase eller har kort forventet levetid, virker forvirrende. Mange av de nasjonale

handlingsprogrammene har dessuten en oppfølgingstid for residivmonitorering på om lag

fem år i spesialisthelsetjenesten. Tilbakefall etter en slik oppfølgingstid er sjeldne for mange

krefttyper.

Basert på data fra Kreftregisterets har vi satt opp en kurve over utvikling av antallet

kreftpasientene med fem års overlevelse eller mer fra diagnosen ble stilt. Ved utgangen av

2000 var antallet kreftpasienter i live 149.553 og 84.338 (56,4%) hadde overlevd mer enn

fem år etter diagnosen. Ved utgangen av 2008 var 190.865 kreftpasienter i live, og blant dem

hadde 115.030 (61,3%) overlevd fem år eller mer (Figur 1).

Figur 1. Antall pasienter med minst en kreftdiagnose og minst 5 års overlevelse

Basert på første krefttillfelle (2000-2008).
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Det har således vært en økning i antall av langtids (>5 år) kreftoverlevere på 36% (30,692

personer) over denne 8 års perioden..

Diagnostikk og behandling av kreft i tidlige stadier er en av grunnene til at vi får flere

langtids kreftoverlevere. Bedre diagnostikk og behandlingsmetoder gjør også at flere kreft-
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pasienter lever lengre eller blir helbredet. Siden to-tredeler av krefttilfellene opptrer hos

individer som er 60 år eller eldre, vil også den økte aldringen i befolkningen øke insidensen

av mange kreftsykdommer. Fremskrivningen av antallet eldre enn 67 år i befolkningen fra

Statistisk sentralbyrå, er vist i Figur 2. Antallet eldre øker kraftig i ti-årene som kommer

uansett hvilke modell for framskrivning man legger til grunn.

Figur  2.  Befolkningsframskrivning fra SSB.*
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2010 Statistisk sentralbyrå * MMMM betyr mellomnivået for fruktbarhet, levealder,

innenlands flytning og nettoinnvandring. Med LLML menes lav fruktbarhet, lav levealder,

middels innenlands flytning og lav nettoinnvandring. Tilsvarende betyr HHMH høy

fruktbarhet, høy levealder, middels innenlands flytning og høy nettoinnvandring. Andelen av

eldre i befolkningen vil uansett øke markant fram til 2060.

At mange kreftoverlevere er eldre mennesker, betyr også at de ofte har andre

sykdommer (samsykdommer/komorbiditet) som gjør seg gjeldende i interaksjon med

eventuelle ceneffekter Dette kan camlet sett  lede  til knmpliserle sykcinrnchilder, der hiciraetg
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fra kreftsykdommen kan være krevende å identifisere. For eksempel fant Grov og

medarbeidere (2010) i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-II) at

kreftoverlevere over 70 år sammenlignet med personer uten en kreftdiagnose hadde dårligere

helse og mer "Activity of Daily Living" (ADL)-problemer samt at de gikk oftere til lege enn

kontroller uten kreft.

3. FORSKNING PÅ SENEFFEKTER ETTER KREFT

I uttrykket seneffekter ligger det at symptomene enten har vart over lang tid fra diagnosen,

eller at de melder seg relativt lenge etter at kreftpasientene fikk sin behandling. I dette ligger

det flere metodiske føringer for forskningen på seneffekter:

1) Forskningen vil alltid gjelde den kreftbehandlingen som ble gitt for en tid tilbake,

gjerne 5-30 år tidligere. Ofte er denne behandlingen ikke lenger aktuell for dagens

kreftpasienter, men er modifisert eller erstattet med nyere behandlingsmetoder. Likevel er

forskningen på seneffekter viktig fordi den gjelder mange kreftoverlevere som fikk den

tidligere behandlingen og som ofte har mange leveår foran seg. Forskning på seneffekter øker

også vår generelle forståelse av kroppens reaksjoner på for eksempel strålebehandling eller

behandling med cytostatika.

2) Dagens behandling kan for noen kreftsykdommer være mer skånsom enn

gårsdagens uten reduksjon av utsiktene til helbredelse. Forandringene i denne retning kan

blant annet være en følge av mer avansert teknologi med mulighet for mer skånsom og

skreddersydd behandling, utvikling og bedre forståelse av selve kreftsykdommen

(tumorbiologi) og dens reaksjon på behandlingen. Onkologisk behandling har også blitt

begrenset eller modifisert etter hvert som en er blitt klar over alvorlige seneffekter etter

tidligere behandlingsstrategier. Eksempler på en slik utvikling er Hodgkins lymfom og

testikkelkreft der man i årene framover kan forvente reduksjon av bivirkninger i forhold til

det som observeres hos pasienter behandlet for 20-30 år siden eller mer.

For andre krefttyper er dagens behandling basert på en intensivering av multimodale

behandlingsstrategier for å bedre overlevelsen og/eller bevare organfunksjoner. Eksempler på

slike strategier er leukemi hos voksne, beinsarkom, visse stadier av rektumkreft og brystkreft.

I disse tilfellene kan man vente økning av enkelte seneffekter, mens andre seneffekter kan

reduseres ut fra utviklingen av nyere teknologi, for eksempel innen strålebehandling. Det er
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også muligheter for identifisering av nye og tidligere ukjente seneffekter. I sin tur vil dagens

behandlinger måtte bli vurdert i nye oppfølgingsstudier etter 5-30 år, i et slags permanent

"forfølgelsesritt".

3) Randomiserte kontrollerte studier egner seg som regel ikke for evaluering av

prevalens eller insidens av seneffekter. Et unntak er seneffekter etter behandling av kreft-

former hvor det finnes ulike typer behandling med identisk overlevelse på lang sikt, som ved

kurativ behandlingen av prostatakreft. Case-control er et egnet design for de fleste studier, og

som gir viktig klinisk kunnskap, men på lavere evidensnivå enn randomiserte forsøk. Studier

med longitudinell forskningsdesign er bedre egnet til å identifisere seneffekter enn

tverrsnittsstudier, som er hypotese-genererende.

4) Forskning på seneffekter krever god dokumentasjon av primærbehandling og

mange tilfeller- at man senere får kontakt med pasienter som er positive til å delta i

forskningsprosjekter og vil møte opp til etterundersøkelser. Det er derfor ønskelig å

innarbeide muligheten for slike oppfølgingsundersøkelser ved at pasienter gir skriftlig

generelt samtykke til senere forskning allerede ved primærbehandlingen. Noen seneffekter

slik som sekundærkreft er såpass sjeldne at det krever samarbeid mellom flere land for å få

nødvendig størrelse på materialene.

Vi kommer tilbake til en del andre forskningsforhold under et eget kapitel om

forskning mot slutten av rapporten (Kapitel 4.10.).

4.  ARBEIDSGRUPPENS SVAR PÅ PUNKTENE I MANDATET

4.1. Uttale seg om pasienter som man med dagens kunnskap vil anse som tumorfri,

samt skille mellom de som har hatt kreft og som er under systematisk oppfølging for

dette og de som har hatt kreft, men som ikke får systematisk oppfølging.

Arbeidsgruppen har valgt å behandle disse punktene under ett. I mandatet bruker Helse-

direktoratet uttrykket "tumorfri". Siden dette er vanskelig å dokumentere, anbefaler

Arbeidsgruppen at man isteden benytter termen  kreftoverlevere.  De fleste av disse

pasientene, men ikke alle, er "tumorfrie", selv om det kan være en ikke ubetydelig risiko for

residiv, slik som ved bryst- og prostatakreft.

Avhengig av krefttypen er også tiden med systematisk oppfølging i spesialisthelse-

tjenesten svært varierende fra noen uker til hele livet ut. Arbeidsgruppen har sitt fokus på
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kreftpasienter som har avsluttet sin oppfØlging i spesialisthelsetjenesten  uten at det foreligger

anbefalinger om hvordan pasienten skal følges opp i primærhelsetjenesten. Det dreier seg

altså om pasienter der oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten som er anbefalt i de nasjonale

handlingsplanene, er gjennomført og avsluttet. Arbeidsgruppen vil derfor ikke omtale

opplegget for kreftpasienter som er under systematisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

4.2.  Angi hvilke pasientgrupper/krefttyper som har fått en behandling hvor det med

stor grad av sikkerhet kan antas at seneffekter kan oppstå i klinisk betydningsfullt

antall

Vurdering av dette punktet i mandatet forutsetter estimering av:

- Sannsynlighet for at seneffekter vedvarer eller opp står 25 år etter kreftbehandling

- Andelen som får seneffekter

- Betydning av seneffekter

Mange seneffekter blir klinisk manifeste først etter 10-40 år, slik som sekundærkreft, hjerte-

problemer, for tidlig menopause, hypogonadisme eller hypothyreose. Arbeidsgruppens

definisjon av seneffekter forutsetter at pasienten har en forventet levetid på fem år eller mer

etter primærbehandling. Dette gjør at det først og fremst er barnekreftpasienter og unge/

middelaldrende kreftpasienter (20-50 år ved første diagnose) som er risikogruppen, med

større risiko for å utvikle noen seneffekter jo yngre alder ved kreftbehandlingen.siko. Hos de

fleste kreftpasienter øker den kumulative risikoen for seneffekter etter som årene går, delvis

fordi aldringsprosessen medfører reduksjon av organfunksjoner, slik at organene ikke lenger

kompenserer for et funksjonstap som skyldes kreftbehandling. På en måte kan man tenke seg

at kreftbehandling (eytotoksisk terapi, store kirurgiske inngrep ved organreduksjon) medfører

en for tidlig biologisk aldringsprosess hos pasientene.

Den statistiske risikoen for seneffektene i en populasjon vurderes ved å sammenligne

dødsårsak og dødstidspunkt hos kreftoverlevere med disse endepunktene observert hos

personer uten en kreftdiagnose. Det er få studier som kvantiterer risikoen for seneffekter i de

store kreftgruppene vurdert for eksempel som morbiditet, og grunnen er at det ikke finnes

relevante populasjonsbaserte registre for dette. Unntakene er vurdering av risikoen for

sekundærkreft og mortalitet. Hos barnekreftoverlevere finnes det også en del store
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amerikanske studier som sammenligner somatisk og mental morbiditet hos langtids-

overlevere relatert til kontroller fra pasientenes søsken befolkningen (Oeffinger, 2006).

Generelt er insidensen og alvorlighetsgrad av seneffektene avhengig av omfanget av

kreftbehandlingen, men lokalisasjon i forhold til kritiske strukturer er også av stor betydning.

Man må således forvente mer seneffekter etter kirurgiske inngrep med fjerning av hele eller

store deler av organer (for eksempel pulmektomi, cystektomi) enn etter mindre operasjoner.

Når det gjelder stråleterapi, vil "uhensiktsmessig doseplanlegging", store bestrålte volum og

høye doser (totalt og pr fraksjon) oftere lede til seneffekter enn små volum og lavere dose.

Bestråling av kritiske organer (for eksempel nerologiske strukturer og koronararterier) kan

føre til alvorlige seneffekter. Optimal doseplanlegging for å redusere dosen til slike kritiske

strukturer er viktig. Seneffektene er også avhengige av intensiteten og typen av systemisk

kreftbehandling og hvordan den blir gitt.

Høye kumulative doser av cytostatika, varigheten av systemisk behandling (måneder

eller flere år), og administrasjonsmåten (store dagsdoser) er relatert til risikoen for sen-

effekter. Det er også viktig å være klar over at multimodal behandling (for eksempel

strålebehandling kombinert med visse cytostatika) som regel øker denne risikoen.

I tillegg til disse behandlingsrelaterte faktorer virker livsstilsfaktorer (røykevaner,

fysisk aktivitet, overvekt og kosthold) virke inn på forekomst og grad av seneffekter. I den

senere tid har man også studert genetiske faktorer som muligens kan forklare de betydelige

individuelle variasjoner som klinikere møter.

De følgende tabellene sammenfatter noen publiserte data med henblikk på

sekundærkreft og kardiovaskulære seneffekter:

Tabell 1. Insidens av sekundærkreft (Etter Curtis et al., 2006).

Første kreftsykdom Insidens av sekundærkreft

Observert/forventet ratioa Økt absolutt risiko '

Barnekreft 6,1 15

Hodgkins lymfom 2,2 49

Testikkelkreft 1,6 21

Brystkreft 1,2 23

Colorectal kreft 1,07 13

Alle 1,14 21
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Observert/forventet ratio er et mål for risikoen for å utvikle en definert hendelse

b økt absolutt risiko (Excess absolute risk) oppgir for en definert kohort differansen mellom

antallet personer som får en ny hendelse og antallet som forventes å få den.

IAlle p<0.05 2 per 10.000 person år

Tabell  2.  Mortalitet som følge av hjerte- eller hjertekar-sykdom etter kreftsykdommer.

Krefttype Standardisert mortalitetsratio

Barnekreft 8,2

Hodgkins lymfom 2,5

Testikkelkreft 1,2*

Brystkreft 1,12**

p<0.05 unntatt for brystkreft *For diagnose før 35 års alder

**Etter strålebehandling, venstre versus høyre-sidig brystkreft : relativ risiko 1,7

Mandatet bruker uttrykket "i klinisk betydningsfullt antall", men Arbeidsgruppen

finner uttrykket noe upresist. Tenker man her på klinisk betydningsfullt for pasientene og

deres familier, for helsevesenet eller for samfunnet?  Sett fra pasientenes synspunkt  har de

livstruende seneffektene (sekundærkreft, hjertesykdom) utvilsomt stor betydning for dem

selv og deres nærmeste. Mange andre seneffekter er også betydningsfulle for pasientens

funksjonstilstand, livskvalitet og arbeidsevne, slik som hypothyreose, for tidlig menopause,

uttalt diaré, nevrotoksisitet og fatigue (økt trettbarhet) og andre. En del av disse

helseproblemene kan forebygges effektivt eller i hvert fall bedres, og derfor er profylakse og

diagnose av stor betydning for pasientene og deres nærmeste.

Betydningsfullt antall for helsevesenet  dreier seg om de eventuelle økte ressurser som

må til for diagnostikk og behandling av seneffekter, som det innledende sitat fra stats-

ministeren erkjenner. Arbeidsgruppen forstår dette som de økte behov for tjenester i helse-

vesenet som det stigende antallet av kreftoverlevere representerer i dag og i fremtiden.

For samfunnet  dreier "klinisk betydningsfullt antall" seg om hvor mye nedsatt

arbeidsevne, trygdeytelser og for tidlig død som kan knyttes til kreftoverlevere med

seneffekter.

Det å angi hvilke pasientgrupper/krefttyper som har fått en behandling hvor det med

stor grad av sikkerhet kan antas at seneffekter vil oppstå i klinisk betydningsfullt antall, er en
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svært omfattende oppgave. For enkelte seneffekter er omfanget godt dokumentert, og de er

omtalt i flere av de nasjonale handlingsprogrammene (malignt lymfom, testiscancer).

Imidlertid vil en systematisk gjennomgang av kjente seneffekter ved alle krefttyper være

svært ressurskrevende, og vi anser det som utenfor mandatet til Arbeidsgruppen.

Vi har derfor valgt å presentere eksempler på mulige seneffekter etter ulike

behandlingsformer i Vedlegg 6.3. Disse tabellene er basert på en artikkel av Ganz (2009).

Det er viktig å være klar over at tabellene inkluderer seneffekter knyttet til eldre behandlings-

teknikker og doser som ikke nødvendigvis brukes i dag. I tillegg til seneffektene inkludert i

tabellene, vil vi også nevne psykososial helse som kan påvirkes ved så å si alle behandlings-

former. Så lenge det ikke finnes relevante populasjonsbaserte morbiditesregistre, i hvert fall

de alvorligste seneffekter (hjerte-karsykdommer) er det problematisk å kvantifisere omfanget

av seneffektene nærmere, noe som også Ganz (2009) påpeker.

Å fremstille risikoverdier, er et forsøk på å besvare spørsmålet om "Idinisk

betydningsfullt antall". Det opereres gjerne med tre risikonivåer for seneffekter: lavt,

moderat og høyt. Disse nivåene og deres andel av kreftoverlevere fremgår av Figur 3. En

Figur 3. Risikohierarki for kreftpasienter.

5 % hø y risiko
Oppfølg ing
hosS pesialist

20 % m oder at risiko
Oppfø  I g  ing hos
spesialist./ fastleg e

75 % I av risiko
Oppfølg ing hos
Fastlegen

rimært

NIVÅ  3

NIVÅ  2

N IVÅ 1

nærmere kvantifisering av hvilke kreftoverlevere som hører hjemme i de ulike risiko-

gruppene, er gitt i teksten og må for den enkelte krefttype spesifiseres i de nasjonale

behandlingsprogrammene. Det er ingen skarpe grenser mellom de tre risikonivåene, og

enkelte pasienter vil bevege seg mellom dem avhengig av seneffektene som melder seg.
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Arbeidsgruppen ser det som fordelaktig at fastlegene fungerer som koordinator innenfor

risikonivå 2 og 3. Nærmere beskrivelse av hvilke kreftoverlevere som hører hjemme i de

ulike risikogruppene, er gitt i teksten, og bør utdypes av de nasjonale faggruppene med

spesifisering i handlingsprogrammene. Modellen forutsetter at fastlegene er orientert om

risikoen, diagnosen og forebyggingen av de hyppigste seneffektene som nnedsetter

pasientenes helse, funksjonsevne og livskvalitet.

• Nivå 1. Liten risiko for seneffekter.  Den gruppen utgjør ca. 75 % av alle kreftoverleverne,

og de følges opp i allmennhelsetjenesten. Gruppen omfatter mange pasienter som er

behandlet med kirurgi, stråleterapi eller kjemoterapi som eneste behandlingsmodalitet,

men også store pasientgrupper som er blitt behandlet med flere ulike modaliteter. For

eksempel vil de fleste kvinner som er behandlet for brystkreft være i denne gruppen.

• Nivå 2. Moderat risiko for seneffekter.  Denne gruppen utgjør ca 20 % av alle kreft-

overleverne. De følges primært opp i allmennhelsetjenesten, men henvises til spesialist-

helsetjenesten på en sømløs måte ved behov. Gruppen omfatter pasienter som har fått

behandlingsmodaliteter som samlet sett øker risikoen for seneffekter. Et eksempel på

pasienter i denne gruppen, er pasienter som har fått strålebehandling mot hjerteregionen,

og som fastlegene bør henvise til kardiolog ved symptomer på hjertesykdom.

• Nivå 3. Høy risiko for seneffekter.  Denne gruppen utgjør trolig ca. 5 % av alle kreft-

overlevere, og den er i behov av vedvarende oppfølging i spesialisthelsetjenesten (oftest

hos onkolog) eller med onkolog som koordinator. Gruppen omfatter pasienter som har

komplekse sammensatte poblemstillinger og stor risiko for alvorlige seneffekter.fått ulike

behandlingsmodaliteter som gir høy risiko for seneffekter. Eksempler er pasienter som er

behandlet for visse type av hjernesvulst i barnealderen, pasienter som har fått allogen

beinmargstransplantasjon, og pasienter med omfattende multimodal behandling/større

kirurgiske inngrep med sekveler (amputasjoner / organreseksjoner osv).

4.3. Vurdere modeller for oppfølging og foreslå hvordan slik oppfølging kan

gjennomføres i Norge. Herunder vurdere om og evt. hvordan dette kan inngå i de

nasjonale faglige retningslinjene for kreftbehandling.

Arbeidsgruppen har gjennomgått de åtte publiserte diagnosespesifikke handlings-

programmene, og i noe grad handlingsprogrammer som er i sluttføringsfasen (Vedlegg 6.2.).
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Gjennom-gangen viste at per i dag er omtalen av seneffekter tatt med i svært varierende grad,

i ulikt format og uten enhetlig terminologi (for eksempel er per i dag betegnelsen "seneffekt"

bare brukt i ett handlingsprogram, mens andre bruker uttrykk som senskade, langtids-

bivirkning og sentoksisitet). Handlingsprogrammene for maligne lymfomer, prostatakreft og

testikkelkreft har gode oversikter over mulige seneffekter

htt ://www.helsedirektoratet.no/kreft/ ublikas'oner/?articleList=a1 ha&listYear=all . De

inkluderer også råd i forhold til oppfølging hos fastlegene for å fange opp og behandle

eventuelle seneffekter. For eksempel anbefales det at menn behandlet for testikkelkreft,

følges av fastlegene hvert 2-3 år etter avsluttet kontroll ved onkologisk poliklinikk (vanligvis

etter 10 år). En del pasienter behandlet for malignt lymfom (Hodgkins lymfom og aggressive

non-Hodgkins lymfom) anbefales årlig kontroll hos fastlegene etter 5 års oppfølging i

sykehus. For utvalgte pasienter, (spesielt etter strålebehandling) anbefales etterkontroll etter

10 år med vektlegging pa hjerte- og lungesymptomer og mammografi der dette er aktuelt.

Evt ytterligere kontroll hvert femte år vurderes etter store strålefelt mot mediastinum.

For testikkelkreft er det utarbeidet  et eget skjema med sykdomsopplysninger  som

utleveres til pasienten ved sluttkontrollen i sykehus. Her oppsummeres kort gjennomført

behandling, og det gis konkrete råd for videre oppfølging (se Vedlegg 6.1.). I

handlingsprogram for maligne lymfomer er det anført at epikrise/notat fra sykehus må

inneholde retningslinjer til fastlegen vedrørende hva som skal følges opp videre (for

eksempel tyroideastatus etter strålebehandling mot halsen).

Handlingsprogrammene bør utformes med tanke på at allmennlegene er en viktig

målgruppe for informasjon om seneffekter. Per i dag er ikke allmennleger oppført som

målgruppe for de nasjonale retningslinjene. Egne kapitler for allmennleger med lenker til

øvrige sentrale deler av handlingsprogrammet oppfattes som en stor fordel

htt ://www.helsedirektoratet.no/ ublikas.oner/nas'onale fa li e retnin slin'er/nas'onalt ha

ndlin s ro am med retnin slider for dia nostikk behandlin o o fol in av mali

ne 1 mfomer 263974.

Arbeidsgruppen har fosøkt å få en oversikt over de skriftlige anbefalinger med

hensyn til seneffekter som i dag gis til pasientene og fastlegen når oppfølging i

spesialisthelsetjenesten avsluttes, utover det som nevnes i eksisternede

handlingsprogrammer. Relevante avdelinger ved landets universitetssykehus er blitt
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kontaktet, og man har fått 28 svar på et spørreskjema (Vedlegg 6.4). Bare fire

avdelinger/seksjoner rapporterte at de hadde skriftlige anbefalinger til pasientene ved

avslutning av spesialisthelsetjenestens oppfølgning: To av disse enhetene var pediatriske

avdelinger. De fleste enhetene sendte epikrise fra siste sykehusopphold /kopi av siste

sykehusopphold/siste journalnotat til fastlegene uten at man i disse dokumentene la

spesiell vekt på oppfølging av seneffekter. Pasientene forblir stort sett uten skriftlig

dokumentasjon av gjennomgått behandling og strategi for videre oppfølgning for

seneffekter når de slutter kontrollene i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsgruppen mener at de enkelte nasjonale diagnose-spesifikke handlingsprogram

må omtale de kjente seneffektene ved de ulike kreft-typene på en standardisert måte og med

bruk av felles begreper. Seneffekter som kan forventes innefor oppfølgingstiden i spesialist-

helsetjenesten må omtales for seg. Handlingsplanene må inneholde egne kapitler om videre

oppfølging rettet mot fastlegene. Diagnostikk og behandling av seneffekter, samt preventive

tiltak, må her også omtales, og ved hjelp av lenker må disse delene av handlings-

programmene gjøres lett tilgjengelig for allmennlegene.

Arbeidsgruppen anbefaler altså at man tilstreber en mer enhetlig oppbygging av de

nasjonale handlingsprogrammene i forhold til informasjon om og kontroll av seneffekter

både i spesialisthelsetjenesten og for allmennlegene. Det bør gjøres i form av egne kapitler/

underkapitler om seneffekter i alle handlingsprogrammene (se eksempel handlingsprogram

for prostatakreft:

htt ://www.helsedirektoratet.no/ ublikas'oner/nas'onale fa li e retnin slin'er/nas'onalt han

dlin s ro ram med retnin slider for dia nostikk behandlin o o f 1 in av rostat

akreft 653094), med eget kapittel for allmennlegene som nevnt over. For kreftdiagnoser der

problemstillingen med seneffekter er lite aktuell, kan dette gjøres svært kort. Arbeidsgruppen

foreslår at det opprettes lenker til eventuell omtale av seneffekter etter strålebehandling ved

ulike diagnoser i nasjonale faglige anbefalingene for strålebehandling (KVIST)

htt ://www.n a.no/ewa /default.as x? id=239&tr =Center 6304&LeftMiddle 6254.6264

:0:&CenterAndRi ht 6254=6304:0:15 4950:1:0:0:::0:0&Center 6304.6312:80426::1:6321:

2:::0:0).  

Arbeidsgruppen anbefaler videre at det for flere diagnosegrupper utarbeides et skjema

som kan utleveres til pasient ved siste kontroll i sykehus, lignende det som foreligger for
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testikkelkreft (Vedlegg 6.1.). Dette skjema er en forenklet versjon av det som i USA kalles

"The Cancer Survivorship Care Plan" som skal oppsummere pasientens behandling, risikoen

for spesifiserte seneffekter og hvordan disse kan forebygges, diagnostiseres og eventuelt

behandles etter at pasientene har avsluttet oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten.

4.4. Barnekreftoverlevere

Den bedrete prognosen ved barnekreft har gjort at antallet langtids barnekreft-

overlevere (BKO) har økt dramatisk fra 1970 og fram til i dag der langtidsoverlevelsen ligger

på ca. 80%, og det absolutte antallet øker som vist i Figur 4.

Figur 4. Absolutte tall for kreftpasienter under 18 år ved diagnose med 5 års

overlevelse eller mer i tiden 2000-2008
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En amerikansk studie viste at i dag er 1 av 640 voksne mellom 20 og 39 år en

BKO (Oeffinger, 2006). Med økt antall BKO har både klinisk erfaring og økt

forskningsaktivitet ført til en økende kunnskapsmengde om BKO blant annet gjennom

store amerikanske og internasjonale kohorte-undersøkelser. Eksempelvis nevnes The

Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) hvor det er inkludert mer enn 14.000 BKO og

som fram til nå har publisert mer enn 120 vitenskapelige artikler om emnet
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www.ccss.st'ude.or ).

Det har også i mange år eksistert en senskadegruppe i den nordiske barnekreft-

organisasjonen Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO), som

norske barneonklologer deltar aktivt i. En egen norsk gruppe for seneffekter hos BKO er

også i støpeskjeen.

Kreftsykdom hos barn er annerledes enn hos voksne. Forekomsten av de ulike

kreftsykdommene, og behandlingsprotokollene er annerledes. Flere av sykdommene

finnes ikke hos voksne (eks. nevroblastom). De fleste kreftsykdommer hos barn krever

relativt "tung" behandling for å oppnå helbredelse. For leukemier og lymfomer (1/3 av

pasientene) benyttes opptil 10 ulike cytostatika i tillegg til steroider, og behandlingstiden

for den vanligste leukemiformen (akutt lymfatisk leukemi) strekker seg over 2,5 år. For

noen av de vanligste hjernesvulstene benyttes som regel både kirurgi, bestråling og

langvarig cytostatikabehandling. Ved flertallet av solide svulster foreligger det spredning

ved diagnosetidspunktet, noe som regelmessig krever systemisk cytostatikabehandling i

tillegg til kirurgi.

Pasientgruppen rammes av sykdommen og behandlingen i en alder da de fysisk

og mentalt er umodne, men i rivende utvikling, noe som betyr at vekst og utvikling

påvirkes. De har også potensielt mange leveår foran seg noe som gir seneffekter med lang

latenstid anledning til å manifestere seg (slik som sekundær kreft, nevroendokrine

forstyrrelser, osv.).

Dette betyr at en relativt stor andel av BKO vil være disponert for seneffekter. I et

materiale basert på CCSS fant man at hele 62 % av BKO hadde et kronisk helseproblem,

og 28 % hadde en alvorlig eller livstruende tilstand. Risikoen for et kronisk helseproblem

var tredoblet, og risikoen for en alvorlig eller livstruende tilstand var åtte-doblet sammen-

liknet med forholdene hos søsken. Blant BKO rapporterte 38 % å ha to eller flere helse-

problemer sammenliknet med 13 % hos søsken. I tillegg til benigne organspesifikke

helseproblemer, kommer også risikoen for sekundær kreft. Tabellen under viser relativ

risiko for noen utvalgte alvorlige eller livstruende tilstander blant BKO sammenliknet

med søsken (Oeffinger, 2006):
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Table 3. Relative Risk of Selected Severe (Grade 3) or Life-Threatening or Disabling (Grade 4) Health Conditions
among Cancer Survivors, as Compared with Siblings.

* For survivors, major joint replacement was not included if it was part of cancer therapy.
t For both groups, this category excludes basal-cell and squamous-cell carcinoma (grade 2). For siblings, this category

includes a first cancer.
tValues are for women only.

En annen amerikansk undersøkelse viste at bare 17 % av BKO de siste 2 år hadde vært til

undersøkelse hvor risiko for seneffekter var tatt opp (Nathan 2008). Dette tyder på at

omsorgen for denne pasientgruppen sannsynligvis er for dårlig. Et sentralt spørsmål er

dermed hvordan BKO best skal følges opp i Norge. Ved en uformell henvendelse til

barneonkologer ved de fem universitetssykehusene i Norge med primæransvar for

barneonkologi, er det et samstemt inntrykk av at omsorgen og oppfølgingen av BKO

kunne vært bedre. BKO følges vanligvis opp av barneonkolog til ca 18-20 års alder. Man

har da en "avsluttende kontroll" hvor man går gjennom sykdommen og behandlingen

med pasientene og henviser dem videre til aktuell(e) voksenspesialist(er) ved behov,

og/eller til fastlegene. Et eksempel er bestrålte hjernesvulstpasienter som enten allerede

har fått eller forventes å få bortfall av en eller flere endokrine funksjoner og derfor

henvises voksen-endokrinolog. Andre eksempler er pasienter med epilepsi som overføres

til nevrolog, eller pasienter med risiko for hjertesykdom som overføres til voksen-

cardiolog. En del pasienter har imidlertid multiple problemer som også inkluderer

nevrokognitive og psykososiale komplikasjoner som gir stor risiko for å havne utenfor

arbeidslivet. Her mangler en koordinerende instans med kunnskap om kompleksiteten av

senskader etter bamekreftbehandling. Som regel informeres fastlegene, og pasientene får
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i varierende grad kopi av journalnotat eller et eget skriv. Det er ingen formelle rutiner

rundt dette, og praksis varierer.

Det er et klart ønske fra norske barneonkologer om etablering av en eller annen

type av regional seneffekt-poliklinikk. Fastlegene spiller naturligvis den viktigste rollen

for den kontinuerlige helsekontakten til pasientene gjennom livet, men man kan ikke

forvente at fastlegene favner hele spekteret av mulige seneffekter hos barn, kjenne

detaljer rundt sykdommene og behandlingsprotokollene, mulig risiko forbundet med

kumulative doser av ulike cytostatika, strålefelt og -doser,og risiko for sekundær kreft. I

tillegg er BKO et fagfelt i rivende utvikling med stadig nye kunnskaper.

Et problem er hvilke legespesialister som har interesse og føler ansvar for BKO.

Barneonkologene har en klar interesse, men har vanligvis en aldersgrense oppad til (16)

18 år for sin oppfølging. Det er også et kunnskapsformidlingsproblem siden nye

forskningsresultater presenteres i stor bredde i barneonkologiske fora (kongresser,

tidsskrifter), men sannsynligvis i mindre grad i fora for allmennleger og voksen-

spesialister som for tiden har ansvaret for denne gruppen.

Når det gjelder situasjonen i de andre nordiske land, er det etablert en nasjonal

seneffekt-poliklinikk for BKO ved Rigshospitalet i København drevet av barneonkolog. I

Sverige finnes tilsvarende regionalt tilbud i Lund (samarbeid barne- og voksenonkolog),

og det er i tillegg satt i gang arbeid med etablering av til sammen seks regionale

seneffekt-poliklinikker i Sverige.

Overgangen ved 18 års alderen til voksenmedisinen byr på administrative,

formelle og byråkratiske problemer, både i helsevesenet og sosialomsorgen, samt i

forhold til skole og utdanning. I en amerikansk/canadisk undersøkelse er det lansert en

modell for hvordan seneffekt-poliklinikker idèelt sett bør være organisert (Aziz 2006). I

en oversiktsartikkel av Aslett og medarbeidere har man gått gjennom 28 artikler og fem

retningslinjer for hvordan omsorgen for BKO er og bør organiseres (Aslett 2007).

Etablering av et regionalt tilbud til BKO i Norge med tanke på seneffekter ville

økt omsorgen for denne pasientgruppen betraktelig og ville vært i tråd med: 1) den øvrige

nordiske og internasjonale satsingen på denne pasientgruppen; 2) den økende

kunnskapsmengden vedrørende dette fagfeltet, og 3) tidligere anbefalinger av Sosial- og
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Helsedirektoratet (Momenter til ny nasjonal kreftplan, R Nygaard 2004). Det ville også

vært et godt utgangspunkt for forskning innen dette fagfeltet, både regionalt og nasjonalt.

4.5. Modeller for oppfølging av voksenkreftoverlevere

Aziz (2006) har presentert ulike modeller for oppfølging som har vært prøvet hos BKO, og

som kan være aktuelle for voksenkreft-overlevere.  Etter vurdering av disse har Arbeids-

gruppen samlet seg om en modell der et opprettes regional kompetanse på seneffekter etter

både barne- og voksenkreft ved de onkologiske universitetsklinikkene.  Ved hver av disse

klinikkene anbefales at det opprettes en 50% onkologstilling med nødvendig hjelpepersonell

dels for å gi råd om diagnostikk og behandling av seneffekter til allmennlegene, og dels for

utredning og behandling av kompliserte tilfeller av seneffekter. Det forventes av disse

onkologene særlig forholder seg til pasienter på risikonivå 2, slik det tidligere er fremstilt.

Det store flertall av ikke-livstruende seneffekter ivaretas for øvrig av allmennlegene.

Formalisering av kompetansenettverk vedrørende seneffekter:

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en minimum 50% onkologstilling med

nødvendig hjelpepersonell på universitetsklinikken i hver helseregion. Den som har

denne stillingen skal ha et regionalt ansvar for forskning og formidling relatert til

seneffekter hos både BKO og voksen-kreftoverlevere med sammensatt problematikk.

Dette nettverket bør koordineres og ledes av Nasjonalt kompetansesenteret for

seneffekter etter kreft i Oslo (Senteret).

Samlet sett synes Samhandlingsreformen å representere muligheter for å kunne gi et

bredere tilbud til kreftoverlevere, inkludert pasienter med seneffekter. Det kan her være

grunn til å minne om betydningen av fysisk aktivitet, sunt kosthold og andre livsstils-

endringer der fysioterapeuter og idrettspedagoger kan bidra til å begrense seneffekter. I den

forbindelse minner Arbeidsgruppen også om at tannskader og tannkjøttsykdommer er vanlige

hos en del kreftoverlevere, og det er av betydning at slike forhold kan forebygges og saneres

uten spesielle kostnader for pasientene.

4.6. Foreslå hvilke helsepersonellgrupper og nivåer i helsetjenesten som bør ha ansvar

for oppfølgingen. Herunder ta i betraktning hvordan dette kan gjennomføres med

bakgrunn i den foreslåtte samhandlingsreformen.
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Arbeidsgruppen vil her konsentrere seg om tre grupper av helsepersonell samt rollen til de

lovpålagte lærings- og mestringssentra.

1. Onkologer /barneonkologer/ kirurger og onkologiske sykepleiere

2. Fastlegene

3. Kreftkoordinatorer i kommunene

4. Lærings- og mestringssentra

Onkologer/ kirurger og onkologiske sykepleiere.  For mange kreftformer er det vanlig

med rutinekontroller hos spesialist på sykehus i 3 -5 år, før kontrollene avsluttes og eventuelt

overføres til fastlegene. Kontrollene har særlig til formål å oppdage eventuelle tilbakefall

tidlig, mens de i varierende grad fokuserer på seneffekter. Kontrollene kan med fordel

gjennomføres i samarbeid med en onkologisk sykepleier som kan avlaste onkolog/kirurg for

en del oppgaver i forbindelse med kontrollene, og gi mulighet for økt fokus på seneffekter/

psykosisale forhold osv. For en del kreftformer er det ikke evidens for nytte av kontroller i

spesialisthelsetjenesten, og det er flere pasientgrupper hvor oppfølgingen tidlig overføres til

allmennlegene i henhold til handlingsprogrammene. I hvilken grad dette også kan gjøres

gjeldende for andre grupper av kreftoverlevere kan være til gjenstand for vurdering ved

utarbeiding av nye handlingsprogram og ved revisjoner av etablerte programmer.

Fastlegene/allmennlegene  er nøkkelpersonell både når det gjelder kunnskap om den

enkelte pasient og kjennskap til tilbudene i kommunen. Fastlegene bør ha kunnskap om

rehabiliteringsbehov og risiko for seneffekter hos de ulike kreftgruppene slik at de får

hensiktsmessig oppfølging. Med lett tilgang til handlingsprogrammer og skriftlige

retningslinjer gjennom lenker, burde det bli enklere for fastlegene å vite hvordan den enkelte

kreftoverlever skal følges opp.  Individuell plan  for den enkelte pasient vil også kunne være

til hjelp der problematikken er sammensatt.

Videre er det viktig at fastlegene kan få rask tilgang til onkologisk ekspertise ved

behov, gjerne til en onkolog med erfaring i diagnostikk av seneffekter etter kreft slik som

allerede foreslått ved universitetssykehusenes onkologiske poliklinikker (Kapitel 4.5). Også

på dette grunnlag anbefaler Arbeidsgruppen et formalisert nettverk av onkologer/

barneonkologer med kompetanse på seneffekter ved de onkologiske universitetsklinikkene.

Det er også viktig å fokusere på fastlegenes rolle ved fordelingen av ansvar mellom

ulike kommunale profesjoner og tjenester. En felles IKT-plattform mellom spesialist-
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helsetjenesten og primærhelsetjenesten vil kunne føre til bedre koordinering og samarbeid.

Kreftkoordinator i kommunene.  Dette er en ordning som til dels har vært prøvd ut

tidligere, men som nå igjen er aktualisert. Koordinatoren kan være onkologisk sykepleier

eller annet sosialfaglig personell som er spesielt skolert innenfor kreftomsorg og psykososial

omsorg. Koordinatoren kan avlaste og samarbeide med fastlegene, og vedkommende kan

koordinere kontakt mellom sykehuset, rehabilitering, hjemmetjenester og NAV. Kreft-

koordinatoren bør også ha tilgang til pasientens individuelle plan, der dennne foreligger. Det

er viktig at den som fungerer som koordinator har solid sosialfaglig kunnskap vedrørende

psykososiale forhold, økonomi, relasjon til arbeid, nærmiljø og familie. Dersom kreft-

overleverne får god informasjon og kunnskap om at de har noen å ta kontakt med, vil det

kunne gjøre pasientene tryggere, og avlaste både spesialist- og primærhelsetjenesten. Flere

mindre kommuner kan eventuelt gå sammen om en slik koordinatorstilling. Arbeidsgruppen

er kjent med at Kreftforeningen har planer om finansiering av slike kreftkoordinatorstillinger,

og Arbeidsgruppen støtter dette initiativet.

Hvordan kan dette gjennomfØres med bakgrunn i Samhandlingsreformen?

Tanken med den nye samhandlingsreformen er å avlaste spesialhelsetjenesten og flytte

oppgaver til kommunen. Det er noe viktige nøkkelbegrep i Samhandlingsreformen:

• Kompetent helsepersonell — i alle deler av tjenesten  Man må ha sikkerhet for at det

utdannes riktig omfang av de ulike typer helsepersonell og at utdanningen gir kompetanse

som er tilpasset helse og omsorgtjenestens krav.

• Aktuelle fremtidige kommunale oppgaver.  Kompetansekrevende funksjoner er ofte av

tverrfaglig art og krever i noen grad spesialisert kompetanse for å sikre gode og effektive

tjenester. Her vil noen nye organisatoriske enheter bli etablert:

- Kommunale lærings og mestringssentra

- Tverrfaglige team

• Ny fremtidig kommunerolle.  Den skal gi rom for økt innsats til prioriterte grupper på

fastlegens liste i tillegg til styrking av allmennmedisinske offentlige oppgaver gjennom:

1. Lærings og mestringssentra

2. Kompetanseheving

3. Individuell plan
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4. Handlingsprogrammer som er lett tilgjengelige

5. Refusjonsordninger

6. Formalisering av kompetanse-nettverk

1.  Lærings- og mestringssentre  i kommunene kan i samarbeid med lignende sentre ved

regionsykehusene bidra til kunnskap, slik at "den nye hverdagen" for mange pasienter og

pårørende kan bli enklere å mestre. Pasientforeninger og møte med likemenn kan også

bidra til å mestre hverdagen.

2.  Kompetanseheving.  Det bør stilles økonomiske midler til disposisjon til kompetanse-

heving for fastlegene og personer som fungerer som kommunale kreftkoordinatorer,

gjerne i form av kurs. I tillegg er det nødvendig med kompetanseheving for andre grupper

helsepersonell som har kontakt med kreftpasienter.

3.  Individuell plan.  Kreftpasienter med behov for langvarige og koordinerte sosial- og

helsetjenester har ofte behov (og rett) til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell

plan sikrer overgangen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Den skal fokusere på

pasientens behov og ønsker, den kan styrke samarbeidet, og bidra til å avklare

ansvarsforhold mellom sykehuset og kommunehelsetjenestens ulike instanser.

4.  Handlingsprogrammer  bør være lett tilgjengelig for fastlegen og kreftkoordinator

gjennom IKT-lenker. Eventuelt kan det lages egne pasientversjoner av de nasjonale

handlingsprogrammene dersom det er ønskelig/mulig.

5.  Refusjonsordninger.  Gjennomgå dagens refusjonsordninger ikke bare for fastlegene, men

også for annet kommunalt helsepersonell (for eksempel for ernæringsfysiologer) med

tanke på å styrke tilbudet til kreftpasientene.

Behovet for utdanning og opplæring om seneffekter.  Selv om dette ikke er nevnt i mandatet,

finner Arbeidsgruppen det naturlig å vektlegge dette punktet. Ut fra omfanget og

alvorlighetsgraden, må ulike utdanninger for helsepersonell ta inn seneffekter i sitt pensum.

For onkologer vil dette gjelder kursene som er obligatoriske i spesialistutdannelsen

administrert av spesialitetskomitèen i Norsk onkologisk forening. Det samme gjelder for

utdannings-programmet for onkologiske sykepleiere. Spesialister i allmennmedisin skal

jevnlig fornye sin spesialitet, blant annet via et betydelig antall kurstimer. Kunnskap om

seneffekter må inngå i kurs som arrangeres for allmennmedisinere. Grunnutdanningen for
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medisin- og sykepleier-studenter må også innholde oppdatert informasjon of seneffekter og

kreftoverlever-problematikken. Det er også viktig at de rådgivende leger i NAV har slik

kunnskap.

4.7.  Vurdere samt evt. foreslå hvilke retningslinjer ("Guidelines") for oppfølging som

kan være aktuelle å innføre i Norge.

Arbeidsgruppen finner det uhensiktsmessig med egne retningslinjer (guidelines) for

seneffekter, når man har de nasjonale handlingsplanene. Som foreslått under punkt 4.4 bør

handlingsplanene inneholde standardiserte formuleringer om forebygging, utredning og

behandling av seneffekter både i spesialisthelsetjenesten og i allmennpraksis.

En forutsetning for å kunne skissere retningslinjer for oppfølging, er forskning

vedrørende omfanget av og årsakene til seneffekter samt evaluering av ulike retningslinjer.

Arbeidsgruppen vil imidlertid påpeke at forskning og formidling omkring seneffekter etter

kreft ikke kan ses isolert fra tiltak som omfatter forebygging, diagnostikk og behandling av

seneffekter. . Kreftrehabilitering og seneffekt-problematikken bør således ses under ett med

fellesnevneren  kreftoverlevelse.

4.8. Angi de økonomiske incentivene / ordningene inklusive pasient-forsikrings-

ordningen som er aktuelle i forhold til seneffekter og vurdere hvordan de virker /ikke

virker

Arbeidsgruppen har fått en orientering fra en seniorrådgiver i  Norsk Pasientskadeerstatning

(NPE).  Hovedregelen etter Lov om pasientskadeerstatning (fra 1.1.2003) er at pasienter bare

har krav på erstatning dersom de er blitt behandlet uaktsomt. Det kan unntaksvis også ytes

erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som

ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienter må akseptere. I utgangspunktet er det

den som krever erstatning som må bevise årsakssammenheng mellom tidligere behandling og

senere skade. En pasient som er informert om mulige skadevirkninger (senskader) etter

kreftbehandling har liten mulighet til å få erstatning dersom det ikke foreligger

dokumenterbar behandlingssvikt.

Erstatning ved seneffekter etter kreftbehandling.  Generelt gjelder at jo mer alvorlig

grunnlag det er for en behandling som foretas, f. eks. for å redde pasientens liv eller helbred,
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jo mer alvorlige seneffekter må aksepteres. Forutsetningen er at behandlingen er forsvarlig

og det foreligger informert samtykke. Pasientene vil da som hovedregel ikke ha rett til

erstatning tross store seneffekter. Er sannsynligheten for seneffekter særlig stor i forhold til

det man vil oppnå med behandlingen, kan det være grunnlag for erstatning, enten det skyldes

at behandlingen ikke burde vært foretatt, eller at man burde valgt en annen og mindre

skadelig behandling. Oppstår det en sjelden komplikasjon eller en sjeldent forekommende og

utilsiktet skade, kan pasienten i enkelte tilfeller få erstatning.

En skade må meldes senest tre år etter at erstatningssøker fikk kunnskap om skaden.

En skade som er blitt kjent 20 år eller mer etter behandlingen anses som foreldet. Mange

seneffekter etter kreftbehandling, særlig etter strålebehandling, kan oppstå senere enn etter 20

år etter avsluttet behandling. Siden endringene kan komme gradvis kan det ta tid før

pasienten og legen forstår at det kan dreie seg om seneffekter. På bakgrunn av dette mener

Arbeidsgruppen at foreldelsesfristen på 20 år i Norsk pasientskadeerstatning er for kort for

seneffekter hos kreftoverlevere.

Andre økonomiske ordninger

Når det gjelder behov for egne takster i forhold til kreftpasienter med seneffekter, dekkes

dette nå av Normaltariffen og finansieringsordningen for sykehus og poliklinikker. Ut fra

utviklingen med en sterk økning av antallet kreftoverlevere med komplekse medisinske

problemer i årene fremover, bør det drøftes om slike, ofte meget tidskrevende, konsultasjoner

i spesialisthelsetjenesten bør ha en egen DRG-takst. Det kan også være behov for

refusjonsordninger for ernærings-fysiologer, fysioterapeuter og idrettspedagoger med tanke

på å oppnå livsstilsendringer hos kreftoverlevere for å forebygge senskader, om de ikke er

ansatte i kommunene.

Videre bør NAV dekke utgifter som oppstår i forbindelse med individuelle

konsultasjoner som iverksettes i spesialist- eller i primærhelsetjenesten når nye forsknings-

resultater gir grunnlag for å mistenke at det foreligger alvorlige helseproblemer som følge av

en tidligere gitt kreftbehandling, og de regionale nettverksspesialistene finner grunnlag for å

innkalle relevante pasienter for at de skal få adekvate undersøkelser og nødvendig helsehjelp.
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4.9. Lage en oversikt om hvordan land det er naturlig å sammenligne seg med har

organisert oppfølgingen av etablerte og/eller påviste seneffekter.

Leder og sekretær i Arbeidsgruppen har møtt representanter for The National Cancer

Survivorship Initiative (NCSI) i Storbritannia, som er et samarbeidsprosjekt mellom The

Macmillan Foundation (svarer til Kreftforeningen), Helsedepartementet og The National

Health Service. Programmet er ambisiøst med en klar dreining av de onkologiske ressursene i

retning av innsats for best mulig livskvalitet og minst mulig seneffekter for langtids

kreftoverlevere (se Vedlegg 6.5.).

Arbeidsgruppen har også vært i kontakt med onkologer i Danmark og Nederland. I

begge land virker det som om man er i startgropa for en innsats for kreftoverlevere i

samarbeid med statlige helsemyndigheter. Når det gjelder situasjonen i Italia, er den godt

beskrevet av Mattioli og medarbeidere (2010) og viser at man der ser ut til å ha kommet

kortere enn vi har i Norge.

4.10. Vurdere behovet for systematisk innsamling av data og for forskning når det

gjelder seneffekter i Norge

Generelt: Den medisinske litteraturen omkring kreft inneholder rikelig informasjon

basert på nasjonale statistikker for dødsårsaker og sekundær kreft. Det er imidlertid stor

mangel på populasjonsbaserte data som belyser insidensen av ikke-fatal morbiditet etter

tidligere kreftbehandling, slik som hjerte-karsykdom, muskel-skjelett problemer, fatigue,

angst/depresjon, og alt dette vurdert i forhold til sosio-demografiske faktorer.

Opprettelsen av Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling

(Senteret) i 2005 har vært et viktig skritt på veien å få bedre oversikt over seneffekter hos

norske kreftpasienter. Senteret er lokalisert til Oslo universitetssykehus, men har på grunn av

et svært begrenset budsjett (NOK 1,9 mill/år) bare kunne arbeide med utvalgte områder av

seneffekt-problematikken. Arbeidsgruppa mener at Senteret må styrkes finansielt og

stillingsmessig. Senteret bør også bygges ut til et nasjonalt nettverk med

onkologer/barneonkologer og onkologiske sykepleier i deltidsstillinger ved alle

universitetssykehusene. Disse skal virke som faglige ressurspersoner i forhold til å spre

kunnskap om seneffekter, gi second opinion-vurderinger og utrede pasienter med

sammensatte seneffekter.
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Systematisk innsamling av data:  Norge har spesielt gode forutsetninger for å drive forskning

på seneffekter. Det skyldes at befolkningen er stabil slik at individer stort sett er lette å finne

igjen mange år etter kreftbehandlingen. Verdifulle opplysninger meldes lovpålagt til

Kreftregisteret, og denne informasjon kan avidentifisert bli koblet til informasjon fra andre

registre, slik som for eksempel Reseptregister, (fra 2004), Medisinsk Fødselsregister (fra

1967), Statistisk sentralbyrå (for utdannelse fra 1965, FD-trygd fra 1992) og Norsk

pasientregister (fra 2008, se htt ://www.helsedirektoratet.no/norsk asientre ister. .

For Kreftregisteret vil det etter hvert bli ønskelig med forbedret registrering av

behandlings- og oppfølgningsdata, muligens som del av de planlagte spesialregistrene. Disse

registrene bør også omfatte melding av seneffekter, og det bør utredes hvordan dette praktisk

kan gjøres.

Registrering av insidens av seneffekter etter kreft og av deres medisinske behandling

forutsetter bedre opplæring av helsepersonell som møter kreftoverlevere. KVIST-gruppens

forslag til registrering av senefekter etter strålebehandling bør vurderes som

innsamlingsgrunnlag (vedlegg 6.6).

Forskning:  Senteret har erfart at forskning omkring seneffekter representerer et nytt

forskningsområde med stor interesse internasjonalt. I Norge er det svært gode muligheter for

opparbeidelse av en god forskningskompetanse på dette feltet, og denne forskningen kan

gjerne koordineres fra Senteret. Bakgrunnen er våre store populasjonsbaserte registre som er

en av forutsetninger for slik forskning for å belyse insidens og årsaksfaktorer i relasjon til

seneffekter. Systematiske populasjonsbasert undersøkelser, eller analyser av seneffekter i

utvalgte diagnosegrupper med høy risiko for seneffekter, er en annen grunnpilar for

forskning på seneffekter. Arbeidsgruppens medlemmer har erfaring med at norske kreft-

overlevere kontaktet mange år etter primærbehandlingen, er positivt innstilte til å delta i slik

forskning. For grupper av kreftoverlevere hvor man etter hvert får mistanke om alvorlige

seneffekter, anses helsevesenet å ha en plikt til å gjennomføre slike etterundersøkelser som

nødvendig helsehjelp, men også som grunnlag for forskning.

Forskning på seneffekter bør omfatte epidemiologi, årsaksforhold, forebygging,

diagnostikk og behandling av seneffekter, ikke minst med tanke på rehabilitering etter kreft

behandling. Man bør derfor diskutere om fremtidige arbeidsoppgaver for Senteret bør
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omfatte alle aspekter ved langtids kreftoverlevelse (insidens, årsaksforhold, forebygging,

diagnostikk og behandling samt optimal rehabilitering med effektvurdering av

rehabiliteringstiltak).

Både systematisk innsamling av relevante data og forskning omkring seneffekter må

planlegges i samarbeid med de etiske komiteer, men også med personer som har erfaring

med denne type virksomhet slik at personvern, forskningsetikk og vitenskapelige aspekter

ivaretas.

5. ANBEFALINGER FRA ARBEIDSGRUPPEN

Generelt:  Antallet kreftoverlevere vil øke betydelig i årene som kommer, og omsorgen for

deres helse og livskvalitet vil bli en vesentlig oppgave for helsevesenet. For ca. 75 % av

kreftoverleverne vil omsorgen primært bli ivaretatt av allmennhelsetjenesten. Ca. 20 % av

kreftoverleverne vil i tillegg ha periodisk behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten,

mens ca. 5 % vil  være  i denne omsorgen kontinuerlig.

S eneffekter etter kreftbehandling kan grovt sett deles inn i to grupper: de livstruende

og de mer plagsomme. Som også kan ha betydelig innvirkning på lreftoverleveres hverdag.

Av de livstruende er sekundær kreft og hjerte/kar-sykdommer de viktigste. Det er ikke så lett

å levere tall for forekomsten av de ulike senekffektene, og Arbeidsgruppen er ikke kommet

nærmere dette enn å gi en oversikt over seneffekter i ulike organsystemer etter ulike

behandlingmodaliteter.

På denne bakgrunn vil Arbeidsgruppen gi følgende anbefalinger:

1) Beskrivelse, utredning, behandling og forebygging av seneffekter forankres i de

nasjonale handlingsplanene for de ulike kreftsykdommene. Det utarbeides en mal for

disposisjonen av denne omtalen i handlingsplanene. Videre skal handlingsplanene inneholde

avsnitt om oppfølgingen i allmennhelsetjenesten etter at oppfølgingen på sykehus er

avsluttet. Disse avsnittene må gjøres lett tilgjengelig for allmennlegene via lenker.

2) Det er fastlegene som har ansvar for oppfølging av kreftoverlevere etter at

oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten er avsluttet. I forbindelse med samhandlingsreformen

skal det opprettes kommunale lærings- og mestringssentra som kan tilby kursing av kreft-

overlevere særlig med tanke på tilpasning og livsstilsendring. Arbeidsgruppen vil støtte
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Kreftforeningens initiativ om kreftkoordinatorer i kommunene, siden de også kan  være  til

nytte for kreftoverlevere.

3) Ved avsluttet oppfølgning i spesialisthelsetjenesten bør kreftpasienten få

skriftlig informasjon om risiko og mulig forebygging av seneffekter.

4) Antallet barnekreftoverlevere er økende, og etter den pediatriske oppfølgingen, vil

disse bli overført til fastlegene og/ eller ulike spesialister i voksenmedisin, inkludert

voksneonkolog for videre oppfølging.

5) Arbeidsgruppen vil anbefale at Helsedirektoratet tar initiativ til å opprette et

nettverk av onkologer som i minst 50% stilling arbeider med kreftoverlevelse dels gjennom

formidling og forskning, og dels gjennom pasientarbeid med overlevere både av barne- og

voksenkreft. Onkologene må ha nødvendig hjelpepersonale. Nettverket koordineres av

Senteret.  På  bakgrunn av allerede knappe ressurser i onkologien, presiserer Arbeidsgruppen

at det er behov for tilføring av nye ressurser for å kunne ivareta denne oppgaven.

6) Ulike grupper av helsepersonell må få  opplæring  når det gjelder kreftoverlevere og

seneffekter.

7) Det må legges til rette for forskning på kreftoverlevere og seneffekter ved at

systematiske registreringer stimuleres, gjerne i regi av Kreftregisteret.

8) Det må legges til rette for systematisk oppfølging av kreftoverlevere på de

onkologiske poliklinikker når fagmiljøet får mistanke om at tidligere behandling har ført til

en betydelig risiko for helseproblemer. Kreftoverlevernes utgifter for slike undersøkelser bør

refunderes av NAV.

9) Tidsrammen for Lov om pasienterstatning bør utvides utover 20-års grensen i lys

av at en del seneffekter først manifesteres mer enn 30 år etter kreftbehandlingen.
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6. VEDLEGG

6.1 Pasientinformasjon etter avsluttet kontroll av pasienter behandlet for testikkelkreft

i spesialisthelsetjenesten

Du ble operert år for testikkelkreft av typen:

€Seminom €Non-seminom

€Det ble ikke påvist spredning

€Det ble påvist spredning til

Ytterligere behandling:

€1ngen

€Cellegift (Antall kurer:  

€ Strålebehandling

€Operasjoner i tillegg til fjerning av testikkelen

Dato for siste kontroll: Sykehus:  

Behandlende lege: Telefon:  

Du har vært til avsluttende sykehuskontroll etter tidligere behandling for testikkelkreft. Det

er svært liten risiko for tilbakefall av sykdommen, og du skal nå følges opp videre hos

fastlegen. Dette skrivet bør tas med ved senere kontakter med helsevesenet.

Det er en økt forekomst av ny svulst i gjenværende testikkel og det er viktig med regelmessig

selv-undersøkelse. Det er også litt økt forekomst av annen kreftsykdom. Noen bivirkninger

av testikkelkreftbehandlingen kan vise seg mange år etter avsluttet behandling, for eksempel

mangel på mannlig kjønnshormon (testosteron). I tillegg ser det ut til at de som tidligere er

behandlet med cellegift og/eller strålebehandling har en økt risiko for høyt blodtrykk,
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overvekt, forhøyet kolesterol og hjerte-karsykdommer. Derfor er det lurt å avstå fra røyking,

forsøke å unngå overvekt, og trene regelmessig.

Vi vil anbefale at følgende kontrolleres hos fastlegen:

1) Blodtrykk, høyde, vekt, midjemål

2) Blodprøver inklusive fastende lipider (totalt kolesterol, HDL og LDL-kolesterol,

triglyserider), fastende blodsukker og hormonprøver (testosteron og LH)

3) Klinisk undersøkelse styres ut fra eventuelle symptomer

Hensikten med disse kontrollene er å forebygge, påvise og eventuelt behandle risikofaktorer

for f. eks hjertesykdom, før sykdommen utvikles. Vi anbefaler kontroller hvert 2.-3. år. Ved

avvikende verdier påvist ved kontrollene følges dette opp videre i regi av fastlegen.
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6.2 Lenker til de ulike nasjonale handlingsprogrammene

htt ://www.helsedirektoratet.no/kreft/ ublikas'oner/

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o fl in
av kreft i t kktarm o endetarm (19.04.2010)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o fl in
av mali ne I mfomer (05.10.2010)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o fl in
av asienter med b stkreft (19.12.2007)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o fl in
av asienter med ma ekreft (19.12.2007)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o fl in
av asienter med n recellekreft (19.12.2007)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o fl in
av asienter med s iser rskreft (19.12.2007)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er for dia nostikk behandlin o o f I in
av asienter med t nntarmskreft (19.12.2007)

Nas'onalt handlin s ro ram med retnin slin'er f r dia nostikk behandlin o o fl in
av prostatakreft (17.12.2009)
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6.3. Tabell over eksempler på mulige seneffekter etter kirurgi hos kreftoverlevere
som ble behandlet for kreft i voksen alder.

Prosedyre

Enhver prosedyre

Kirurgi som involverer

sentral-nervesystemet

(hjerne, ryggmarg)

Kirurgi som i betydelig

grad affiserer perifere

nerver

Hode/halskirurgi

Lungekirurgi

Kirurgi i mageregionen

Fjerning av milten

Bekkenkirurgi inklusiv

prostatektomi

Fjerning av testikler,

eggstokker, livmor

Seneffekt

Smerte, endret utseende, påvirkning

av psykososial helse

Påvirkning av kognitiv funksjon,

motorisk og/eller sensorisk

nervefunksjon, syn, svelging, språk

Påvirkning av motorisk og/eller

sensorisk nerve-funksjon, tarm- og

blærekontroll,  ereksjon, ejakulasjon

Problemer med språk, svelging og

pust, endret utseende, skade av

muskulatur og bløtvev

Pusteproblemer, nedsatt

lungefunksjon, sekundær hjertesvikt

økt risiko for tarmobstruksjon,

brokk og endret tarmfunksjon

Nedsatt immunforsvar, økt risiko for

sepsis

Seksuell dysfunksjon, inkontinens,

brokk, tarmobstruksjon

Seksuell dysfunksjon, gonadal

dysfunksjon (menn: sterilitet, lave

Krefttype/region

hvor dette er spesielt

relevant

Enhver krefttype hvor

omfattende kirurgi er

utført

Hjernesvulster

Svulster i det lille

bekken

Testikkelkreft

(glandeltoilette)

Hode/halskreft

Lungekreft

Enhver omfattende

intrathorakal svulst

All kreft i mage/tarm

Alle inngrep i

abdominalhulen

Hematologisk kreft

Kreft i prostata,  blære

og endetarm

Gynekologisk kreft

Testikkelkreft

Gynekologisk kreft
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testosteronnivåer; kvinner: sterilitet,

prematur menopause)

Amputasjon Funksjonelle endringer, kosmetisk Sarkom

Ekstremitetssparende deformitet, artrose i andre ledd,

kirurgi postkirurgisk/fantominevropatisk

smerte

Fjerning av lymfeknuter Lymfødem Kreft i bryst

Svulster i det lille

bekken
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6.4Spørreskjema om oppfølgning av kreftoverlevende (November 2010)

eiL  Oslo
universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF

Postadresse:
The Norwegian Radium Hospital
Dept. of Clinical Research
National Center for Long-term Research
after Cancer 0310 Oslo, Norway

Til klinikksjefene for klinikkene som ved landets universitetssykehus behandler
kreftpasientene Sentralbord:

+47-22934000 / +47-22935791

Org.nr:
NO 993 467 049 MVA

www.oslo-universitetssykehus.no

Opfølging av tumorfrie kreftpasienter etter avsluttet kontroll i spesialisthelsetjenesten

Jeg er leder av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet for å gi råd om hvordan
helsehjelpen til kreftpasienter som får seneffekter etter behandlingen, skal legges opp i Norge
videre framover. I denne forbindelse må jeg innhente noen opplysninger fra landets
onkologiske universitetsklinikker, og jeg håper at du som mottaker, kan hjelpe til med det.

Bakgrunnen er at om lag 30% av kreftpasienter utvikler seneffekter som først viser seg 10-20
år etter primærbehandlingen. En del av disse seneffektene kan behandles og lindres særlig om
de oppdages tidlig. Det innebærer at pasientene, og eventuelt deres pårørende, må gjøres
oppmerksom på risikoen for seneffekter og eventuelle tiltak som leder til diagnose og
eventuell behandling.

De nasjonale retningslinjene sier mye om hvordan pasientene skal følges opp i
spesialisthelsetjenesten med henblikk på tumorkontroll og residiv , men lite om hva som skal
skje etter at denne oppfølging avsluttes, gjerne når pasienten ansees som " varig tumorfri" .

Ut fra Helsedirektoratets mandat ønsker Arbeidsgruppen derfor å kartlegge dagens rutiner for
den informasjonen som rutinemessig gis til pasientene når de avslutter sine kontroller i
spesialisthelsetjeneste etter 5 til 10 år. Vi er derfor takknemlig om du raskt kan besvare
følgende spørsmål og returnere svaret på fax til 2293453 eller mail til
s.d.fossa@medisin.uio.no.

Med vennlig hilsen

Sophie D. Fosså
overlege, professor dr. med.

Spørsmålene står på neste side



Spørsmål om oppfølging av tumorfrie kreftpasienter etter avsluttet kontroll i
spesialisthelsetjenesten

Spørsmål 1)

For hvilke kreftformer hos voksne har dere skriftlig informasjon om langtidskontroll som gis til "

tumorfrie" pasientene ved siste kontroll på sykehuset/poliklinikken? Sett kryss

Brystkreft o Tykktarm/rektumkreft o Maligne lymfomer o Hjernesvulster o

Lungekreft D ØNH-kreft o Kreft i livmorhalsen oEggstokkreft o

Kreft i livmoren o Barnekreft D

Spørsmål 2)

Lages det for den individuelle kreftpasienten som avslutter planlagte kontroller ved

universitetssykehus , en sammenfattende epikrise med råd og plan om videre oppfølging, som går

til fastlegen? Ja o Nei o

Hvis ja, ved hvilke kreftformer?

Brystkreft o Tykktarm/rektumkreft o Maligne lymfomer o Hjernesvulster  D

Lungekreft o ØNH-kreft o Kreft i livmorhalsen oEggstokkreft o

Kreft i livmoren o Barnekreft o

Sykehus:

Navn og stilling på den som besvarte spørsmålene:

Returneres på fax til 2293453 eller scannes og mailes til s.d.fossa@medisin.uio.no.
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6.5 The National Cancer Survivorship Intiative (NCSI)

Notes from the meeting with NCSI representatives in London, September 16, 2010

by Alv A. Dahl, MD, PhD

1. Selected quotations from the NCSI Vision document

The National Cancer Survivorship Initiative (NCSI) was announced in the Cancer Reform

Strategy and was formally launched in September 2008. The NCSI was initiated from the fact

that cancer is increasingly an illness which might be cured or which might have the

characteristics of a long-term or chronic condition that people can live with for many years. The

time perspective is to 2012, when the NCSI presume to have implemented that those living with

and beyond cancer are supported to live as healthy and active a life as possible for as long as

possible.

The vision of the NCSI is also that people living with and beyond cancer has a personalized

assessment, information and care plan and is empowered to manage their condition, based on

their needs and preferences. The vision also includes for people to be informed and prepared for

the long-term effects of living with and beyond cancer, and that health and care services are

responsive to individual needs and ensure access to specialist care when needed.

Lots of information about the NCSI is available at www.ncsi.org.uk.

The Picker survey of over 2,000 cancer survivors done in 2009 showed that 43% of the

respondents would like more information and advice, 75% did not have, or did not know if they

had, a care plan and 75% reported not knowing who to contact for advice outside office hours.

The NCSI has identified the need for five shifts in the approach to the care and support for

people living with and beyond cancer:

1. Cultural shift towards a greater focus on recovery, health and well-being after cancer

treatment.

2. Shift toward personalized care planning from a one-size fits all approach to personalized

assessment, information and care planning base don individual risks, needs, and preferences.

3. Shift towards support for self-management from a clinically led approach to follow up care.
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4.  Shfft from a single model of clinical follow up  to tailored support that enables early

recognition of and preparation for the consequences of treatment as well as early recognition

of signs and symptoms of further disease.

5.  Shift from an emphasis on measuring clinical activity  to a new emphasis on measuring

experience and outcomes through routine use of Patient Reported Outcomes Measures in

aftercare services.

Changes of working practices will be needed to make this new model of survivorship care work

effectively. It will be essential to evaluate new service models as they are developed, and to learn

from experiences in other countries. The new approach to aftercare maximizes health and well-

being through supporting the prevention of health and early detection of further disease. A

survivorship assessment and care plan can enable the early identfication of possible

consequences of treatment and help patients and healthcare professionals proactively manage

these consequences to minimize their impact — preventing those becoming problems for the long-

term.

In a study the NCSI mapped the "survivorship journey" in order to understand what happens to

survivors of cancer and the issues and challenges they face. The mapping identified five key

issues:

1.  Psychosocial issues  including anxiety, depression, isolation and negative impact on self-

identity and self-image.

2.  Physical issues  including fatigue, somatic symptoms, hormonal changes, removal of organs,

and disturbances of physiological functions.

3.  Effects on sexuality  including loss of libido, sexual dysfunctions, and infertility.

4.  Workplace difficulties  due to reduced work ability and lack of awareness by supervisors and

colleagues.

5.  Lack of verbal and written information  on areas such as diet, exercise and other potentially

beneficial lifestyle changes, financial assistance and support in general.

This section is followed by a more detailed description of common long-term adverse effects

seen in cancer survivors.

Description of the current services for cancer survivors in UK
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Traditionally the focus of cancer services has been on cancer as an acute illness with an emphasis

on the acute treatment phase. Care following treatment has been focused on monitoring, or

surveillance of, individuals for signs of further disease or recurrence. These services have been

called 'follow-up'. The main focus of follow-up care has been to check for signs of recurrence or

metastasis. There is some debate about the efficacy of current follow-up strategies since many

recurrences are picked up through symptoms detected by patients themselves between scheduled

clinical visits. Traditional follow-up has been designed to 'screen' individuals for signs of cancer

at regular intervals after completion of treatment. However, it has not been designed to manage

the consequences of cancer treatment where symptoms can persist for many months or years, or

provide adequate support or help or help to individuals experiencing recurrent cancer who may

have to have repeated treatment, sometimes over many years.

A review involving all the Cancer Networks in England showed that survivorship care

usually meant health professional led, clinically focused long-term follow-up. Wide variation in

follow-up practice, including in the use of assessment tools and care plans was found.

Cancer treatment and follow-up for children and young people is centralized into 18

centres in England. Life long surveillance and support for children and young people for the

physical, psychological and social consequences of a cancer is a component of the Children and

young People Improving Guidance.

As cancer survivors are living longer, they are spending more time in the community and

are requiring more support from their GP. Primary care has an important role to play in meeting

the needs of people living with and beyond cancer. In the future GPs will play a pivotal role in

cancer survivorship and will need to be able to identify signs of recurrence or the consequences

of treatment and refer and support patients and carers appropriately. However, it is also

important to recognize that GPs are unlikely to have experience in assessment or managing the

side effects of a wide variety of treatments. In addition information about consequences of

cancer treatment and signs and symptoms of recurrence is often not adequately communicated to

primary care.

The NCSI addresses the full range of survivorship issues — including health care,

specialist services, social care, self-care, family care, psychological and emotional, financial,

employment, education and spiritual issues — which affect the quality and length of life of a

person living with cancer.
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From a patient perspective, following a diagnosis of cancer most people are likely to

want to:

• have the maximum chance of being cured

• return to as normal life as possible

• be empowered to take as much control of their own care as they wish

• be given the information they require to help them make informed decisions

• knowing what to expect and what to look for

• know who to contact should the need arise

• know that the importance of side effects will be recognised and help given with them

• know that any further disease or consequences of cancer treatment will be detected at an

early stage

• be offered and given the best treatments should they experience further disease or

consequences of treatment

• know they can re-access specialist advice and care without delay should they so need

• know that their anxieties and fears will be taken seriously and that they will have access to

emotional support if they need it

• know that they will be given advice on financial benefits and on returning to work, education

and training should they need this

• know that health and social care teams will work effectively together, so that their care is

seamless and well coordinated

• know that care will be given as close to home as possible, recognizing that some specialist

services cannot be provided in all locations

• know that they will be given advice on living healthily to maximize their chance of

remaining well for as long as possible

2. Organization of the NCSI

The NCSI is a collaborative effort by the Department of Health, the National Health Service

Improvement and the Macmillan Cancer Support, the latter is close to representing the cancer

society of the United Kingdom. From the presentations and the discussion we got the impression

that these three organizations work very well together in making the visions of the NCSI come

true.
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The first year of the  NCSI  was used to get an overview of the number of cancer

survivors, their problems and the services offered to them throughout the UK. Then the NCSI

formulated a need for change and also formulated carefully how survivorship care and research

was an integrated part of the services for cancer patients in the UK. Then the visions were

formulated.  In  the second years 38 care delivery projects were set up and tested out in 80 cancer

centers in the UK. The reports from these projects and their evaluation are currently going on.

The next phase will be the implementation of tested models of care.

The  NCSI  is committed to delivering the following outputs:

• a document describing the vision for the care and support of people living with or beyond

cancer

• principles for effective models of care and support

• acceptance of `survivorship' as a priority for people with cancer

• beginning the translation of the vision into action at a local level

• a community of interested people who will continue to lead this agenda

• guidance of commissioners on new models of care and support for cancer survivors

• development of specialist services for those suffering from the late effects of cancer

treatment

• guidance on workforce capacity development and training needs analysis

• a new long-term research program designed to answer priority questions on survivorship

3. Risk stratification

NCSI has defined three levels of risk stratification of cancer survivors:

• Level 1. Supported self-care with quick access back into the system if and when needed:

comprising approximately 70% of the survivors.

• Level 2. High risk management in need of primary care input after specialist assessment,

diagnosis and care planning, approx. 25% of the survivors

• Level 3. Highly complex patients in need of case management by an assigned case worker

(often a clinical nurse specialist) with multi-disciplinary support, approx 5% of the survivors.
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Vedlegg 6.6. Seneffekter etter strålebehandling (KVIST gruppens engasjement)

KVIST gruppen ved Statens strålevern bistår stråleterapiavdelingene i Norge i utviklingen av

faglige anbefalinger for strålebehandling. KVIST gruppen samarbeider med ulike

diagnosegrupper i dette arbeidet. Faglige anbefalinger for strålebehandling inneholder

beskrivelser av indikasjon, planlegging, gjennomføring og oppfølging av strålebehandling, og

dokumentene harmoniseres og linkes til Helsedirektoratets handlingsprogrammer for

kreftbehandling.

Utdrag fra "Faglige anbefalinger for primær radikal strålebehandling ved cercix cancer",

kapittel Pasientoppfølging etter avsluttet strålebehandling (eksempel):

Anbefalinger for pasientoppfølging etter avsluttet strålebehandling er viktig for å kunne evaluere

effekten av behandlingen, oppdage eventuelle residiver og avdekke mulige uønskede effekter

etter behandlingen. Varigheten av slik oppfølging vil variere avhengig av pasientens diagnose

(m/forventet sykdomsutvikling), behandlingsindikasjon, gjennomført behandling og den

generelle risiko for seneffekter etter behandlingen. I de faglige anbefalingene fremkommer hvem

som skal kontrollere, når kontrollene skal skje og hva som skal gjøres. Standardiserte

måleverktøy bør brukes ved vurdering av bivirkninger.

Oppfølgingens formål:

1. avdekke lokale sentrale residiver før de metastaserer eller blir irresektable

2. avdekke kantresidiver kranielt ( para-aortalt ) som kan dekkes med ny strålebehandling

med kurativ/semikurativ målsetning

3. avdekke gynekologiske sequeler som kan avhjelpes med spesifikke tiltak i regi av

spesialisthelsetjenesten

4. kartlegge sequeler og starte eller henvise videre til spesifikk støttende terapi der dette er

indisert

5. tilbakemelding til leger ansvarlig for strålebehandlingen som ledd i videre utvikling av

behandlingsteknikker og beslutningsprosesser

Type instans:Ad 1): gynekolog, fortrinnsvis en med kunnskap om residivering i strålebehandlet

område

53

53



Ad 2): tilgang på røntgentjenester og vurdering av bildene, fortrinnsvis med kunnskap om

grenser for tidligere strålefelt. Sykehus? (gynekolog/onkolog) Primærhelsetjenesten?

Ad 3): gynekolog, evt fastlege

Ad 4): primærhelsetjenesten, evt spesialordning innenfor 2.1injetjenesten (kapasitet?)

Ad 5) Poliklinikk tilknyttet stråleavdelingen (onkolog eller gynekolog avh av lokale forhold)

Tidsfaktor:Ad  1): Hyppigere i starten, sjeldnere etter hvert. 5 år? ( i gyn veileder for

cervixcancer fra -06: 0-24 mnd ktr hver 3.mnd, 25-60 mnd hver 6.mnd, etter 60 mnd: årlig, rtg

thorax årlig)

Ad 2): Sannsynligvis lav insidens generelt, men kan muligens blinke ut risikopasienter som kan

ta CT som ledd i kontrollene for eksempel første 2 år?

Ad 3) og 4): "Ubestemt tid" De fleste relevante sequelene gjør seg nok gjeldende i løpet av første

3 år

Ad 5): En enkelt kontroll nok? Etter 1-3 år?

Typer sequeler:Ad  3): fistler, kroniske blødninger, vaginale sammenvoksninger, dyspareuni

Ad 4): tarmsequeler (diare, malabsorpsjon, smerter, passasjehinder), rektum ( blødning, fistel,

inkontinens ), lymfødem (u-ex), skjelett (smerter, fraktur), hofteledd ( artrose, fraktur), urinveier

( inkontinens, stenose, nedsatt blærecompliance), ovarier ( menopause-besvær, osteoporose-

risiko), fatigue, psykiske ettervirkninger.
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