
Pasient- og støtteforeningen Sarkomer presenterer her sitt syn på Forslag til nasjonal strategi på 
kreftområdet 2013- 2017,versjon 20. februar 2013 til utsendelse før møtet 26.02.2013, heretter kalt 
Kreftstrategien. 

Sarkom er ben- og bløtvevskreft.  

Det norske høringssystemet er en viktig del av den norske modellen hvor konsensus og samhandling 
bidrar til at også små interessegrupper i samfunnet får sin stemme hørt og forstått.  

For hver og én av de 200 [250 er det riktig antallet, red. anm] personene som hvert år får en 
sarkomdiagnose, noen av dem meget sjeldne, betyr det mye om myndighetene kan iverksette tiltak 
som gjør deres daglige liv bedre. Mellom 50 og 60 prosent av dem som får sarkom i Norge, lever 5 år 
etter stilt diagnose. Sarkombehandlingen er ofte omfattende og krevende for pasienten og de 
pårørende. 

 

Tilbakemeldingen på delkapitlene i Kreftstrategien,  

del 1: 

Om 1.1.3. Mer målrettet kreftbehandling 

Sarkomer har registrert den målrettede behandlingen av bløtvevsarkomet GIST (Gastrointestinal 
stromal tumor) og bruk av Glivec og Sutent. Slike målrettede behandlinger er fremtiden for mange 
av sarkomtypene.  

Vi ønsker mer grunnforskning og anvendt forskning på målrettet og persontilpasset behandling.  Vi 
ønsker således også flere forsøk med «off label»-bruk av legemidler i behandling av sarkom, som 
blant annet i 2002 medførte at FDA i USA godkjente legemiddelet Glivec for bruk også i behandling av 
GIST.  

Om 1.1.7. Pasientsikkerhet og kvalitet i kreftomsorgen 

Etikken og kost/nytte-perspektivet for pasienten som deltar i kliniske studier, er godt ivaretatt i 
Norge, og vi ber om at dette fortsetter også i fremtiden. Det er også viktig at pasientene i 
kreftomsorgen generelt ikke utsettes for feilmedisinering eller pådras unødvendige infeksjoner, 
særlig innenfor behandling av en del typer av sarkom, med et meget tøft behandlingsregime, hvor 
sepsis-behandling ofte forekommer, er dette viktig. Sepsis-behandling og tilstandene den skal 
behandle, har betydelig risiko knyttet til seg. 

Om 1.1.8. Riktig prioritering 

«Likeverdig tilbud av helsetjenester er et av hovedmålene for norsk helsetjeneste og regnes blant 
bærebjelkene i den norske velferdsstaten» (Kreftstrategi, revidert utgave, s. 21) 

Sarkomer sitter med en brukerrepresentant i styret i Referansegruppen som er et nasjonalt 
styreorgan for sarkombehandlingen i Norge der målet for gruppen er at alle sarkompasienter i Norge 
skal motta likt behandlingstilbud uavhengig av sosiale kriterier. Vi ber om at sarkomsenterne i Norge 
får organisere seg slik de gjør i dag da de gir sarkombehandling som er viktig og riktig for 
pasientene i Norge. 

Om 1.1.10. Behandling på rett sted til rett tid – økt samhandling 



«(...)Kreftpasienters sykdomsforløp krever som regel høy grad av samhandling mellom den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, lokalsykehus og universitetssykehus, og høy 
kompetanse på alle nivåer. Utredning og oppstart av behandling må skje så raskt som mulig 
og tjenestene må fremstå som helhetlige og koordinerte. Individuell plan og koordinator er  

viktige verktøy i denne sammenhengen. Hovedregelen må være «rett kompetanse til rett 
tid». Det betyr at diagnostikk, utredning, behandling, rehabilitering og videre oppfølging av 
pasienten til enhver tid skal skje på riktig nivå i helsetjenesten, dvs. på beste effektive nivå» 
(Kreftstrategi, s. 22) 
 

Sarkomer ser frem i mot koordineringen av hele pasientforløpet slik tanken er i 
samhandlingsreformen, og at reformen gir effekt hos sarkompasienten slik at kommunene involveres 
som integrerende element i forløpet gjennom blant annet kreftkoordinator.  

Pasientene må dog ikke skrives ut for tidlig fra spesialisthelsetjenesten og/eller lokalsykehus og så 
sendes til tilbudet kommunene har. Det vil bare forsterke utfordringene til kommunene som 
allerede har fått ansvar for helheten i pasientforløpet. Det er derfor viktig at kommunene får 
øremerkede midler til sin kreftomsorg og -koordinering. 

Lokalsykehus gjør også en viktig jobb for pasienten når denne er hjemme under eller mellom 
behandling. Det er dog viktig å påpeke at diagnostikk, utredning, behandling med kjemoterapi, kirurgi 
og stråling, samt kontroller, skjer ved sarkomsenter i Norge. Dersom pasienten selv ønsker det og det 
er faglig tilrådig, og pasienten kan forsikres, kan utprøvende eller eksperimentell behandling foretas 
ved sarkomsenter i utlandet og/eller ved kliniske studier. 

 

Om 1.1.13. Personellressurser 

Sarkomer ser med bekymring på at rekrutteringer av onkologer innenfor sarkombehandlingen ikke 

er tilfredsstillende. Vi har mottatt signaler fra vårt fagmiljø at det vil være mangel på onkologer 

innenfor sarkombehandlingen dersom ikke rekrutteringen bedres. Det tas forbehold om at enkelte 

sarkomsentere kan ha god rekruttering av onkologer.  

Om 1.2.2. Målområde 2: Sikre gode pasientforløp 

«Kreftbehandlingen må organiseres som enhetlige og godt koordinerte pasientforløp med korte 
ventetider(...)» (Kreftstrategi, s. 26) 

Sarkomer ber om sarkombehandlingen starter innen 20 dager etter at henvisning er mottatt hos 
spesialist(ene).  

 

Om Målområde 3: Flere skal overleve kreft 

«Kreftpasienter i Norge skal tilbys diagnostisering og kreftbehandling på høyt internasjonalt 
nivå. (...) 10. Norge skal være blant de landene som har lavest kreftdødelighet.  11. Offensiv, 
målrettet og relevant basal og klinisk forskningsinnsats. 12. Forskning og implementering av 
forskningsresultater skal være en integrert del av  den kliniske hverdagen. 13. Rask, 
kunnskapsbasert innføring av nye metoder for bedre diagnostikk, utredning og behandling, 
utstyr og legemidler.» (Kreftstrategien, s. 27) 



Norge ligger på mellom 50 og 60 prosent 5-års overlevelse for sarkompasienter. Dette er tall som 

samsvarer med tall ellers i Europa. Vi ber om at en ekstra innsats settes inn for å bedre 

sarkomoverlevelsen til å bli stabilt på 60 prosent slik det er for annen kreft i Norge. Fagmiljøene 

gjør en god innsats, men trenger ressurser både på forsknings- og behandlingssiden. 

Del 1: tiltakene 

I tillegg til de tiltakene Sarkomer har belyst, stiller vi oss bak alle tiltakene i strategien slik de er 

beskrevet i tiltaksdelen til del 1 i strategien, såfremt tiltakene ikke strider mot våre forslag til tiltak og 

synpsunkter. 

 

Del 2, fordypning. 

Om 2.1.1.2. Oppgaver som fremdeles er uløst(e) 

«Samhandlingen mellom de ulike tjenestenivåene og koordineringen av 
pasientforløpene er fremdeles ikke god nok. Regelverk og IKT-løsninger legger ikke 
godt nok til rette for god og sikker tilgang til nødvendige helseopplysninger mellom 
virksomheter og tjenestenivåer. (...) Det er fremdeles mangel på relevant 
kompetanse og personell på kreftområdet.» (Kreftstrategi, del 2, s. 18) 

Sarkomer har registrert førsnevnte og håper samhandlingsreformen bedrer dette. Hva 
gjelder regelverk og IKT-løsninger, må personvern og pasientsikkerheten ivertas, slik som 
beskrevet i strategien, ved tiltak som skal rette opp manglende informasjonsflyt av 
pasientdata i helsesektoren. Sistnevnte problem om – fremtidig - mangel på kompetanse er 
noe man også merker innenfor sarkombehandlingen. Innen overskuelige fremtid går en del 
sarkomspesialister av med pensjon. 

Om 2.2.8. Individuell plan 

«Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har krav på en 
individuell plan og koordinator i kommunen. Dette kravet er skjerpet i den nye 
helselovgivningen. Individuell plan kan være et viktig verktøy for å sikre samhandling 
mellom tjenesteyterne og dermed tilfredsstillende pasientforløp med kontinuitet og 
tydelige ansvarsforhold. Blant kreftpasientene er det et stort, udekket behov for 
individuell plan og kommunal koordinator. Individuell plan synes ikke å være 
tilstrekkelig kjent og implementert i alle deler av helsetjenesten» (Kreftstrategi, del 
2, side 25) 

Sarkomer vil bekrefte siste påstand og vil vil gjøre det vi kan, i tillegg til det vi allerede har 
gjort, for å gjøre individuell plan kjent. 

Om 2.5.3. Utredning i spesialisthelsetjenesten 

«Ny kunnskap om behandlingsrelevante markører og mekanismer i kreftsvulstene, og 
innføring av ny teknologi innenfor bildediagnostikk, endoskopi og patologi, har ført til 
at man i dag kan utrede pasienter med mistenkt kreft bedre og raskere enn tidligere. 



Dette betyr atman kan gi mer «skreddersydd» behandling (...)» (Kreftstrategi, del 2, s. 
46) 

Nye tekonlogi ved utredning, behandling og oppfølging, sammen med persontilpasset 
kreftbehandling generelt, gjør at Sarkomer ser et stort potensiale for enda bedre forskning, 
behandling, oppfølging og påfølgende økt overlevelse for sarkompasienter. 

Om 2.6.6.4. Likemannstjeneste 

«Kreftpasienter ønsker ofte å snakke med personer som har vært i samme situasjon. 
Likemannstjenesten som gjennomføres av pasientforeningene(,) er et viktig 
supplement til den informasjon og støtte som kommer fra helsepersonell. Det er 
viktig at likemannsarbeidet anerkjennes og gis gode vilkår på kreftområdet.» 
(Kreftstrategien del 2, s. 59) 

Sarkomer oppfordrer myndighetene til å gi også mindre organisasjoner økte ressurser til å 
utdanne og skape sine egne likemannstjenester. Kreftforeningen gjør en meget god jobb i å 
bistå pasientorganisasjonene på kreftområdet i å lage, utvikle og vedlikeholde sine egne 
likemannstjenester. 

Om 2.8.6. Helsetilbud til personer med seineffekter 

«Oppfølging etter kurativ kreftbehandling i Norge i dag er i hovedsak rettet mot å 
oppdage tilbakefall av kreftsykdommen. Dette er nødvendig men ikke tilstrekkelig for 
å forebygge og behandle seineffekter. I 2012 var det fremdeles ikke etablert 
definerte helsetilbud i Norge til denne raskt voksende pasientgruppen. Diagnostikk 
og behandling av seineffekter kan da bli tilfeldig, med negative helsemessige 
konsekvenser.» (Kreftstrategien, del 2, s. 77) 

Det er viktig at kontrollerende spesialist ved poliklinikk og fastlegen er oppmerksomme på 
hva slags cellegifter en sarkompasient har gått på, og om denne har mottatt 
strålebehandling mot områder av kroppen som kan gi seneffekter og helseplager på sikt. Ved 
omfattende kirurgi og tap av kroppsdel er det en rekke utfordringer som kontrollerende lege 
og allmennlege må være oppmerksomme på. Lytte til pasienten er et godt råd. Pasienten har 
behov. 

Om 2.9.6. Biobanker 

«Patologiavdelingenes diagnostiske materiale er blant Norges største biobanker. 
Blodprøver, vevsprøver og annet biologisk materiale kan blant annet brukes til 
kvalitetssikring av diagnostikk, og ved utvikling eller etablering av nye diagnostiske 
metoder. Prøvene kan også lagres for bruk i forskning (forskningsbiobanker) når 
pasienten samtykker til det.»(Kreftstrategien, del 2, s. 86) 

Genomsekvensering og forskning på persontilpasset behandling er viktig for å bedre 
prognosene, og biobankene er en ressurs som må utnyttes etisk og forskningsmessig 
forsvarlig for å redde liv i fremtiden. Pasienter bør informeres om hvilket medisinsk 
paradigmeskifte vi står overfor i forhold til persontilpasset behandling og den nytten det har 
og kan få i fremtiden, slik at pasientene kan gi tiltalelse til at deres biologiske materiale kan 
lagres i biobanker til bruk for forskning. 



Om 2.10.3. Kliniske studier 

«De siste årene har det vært nedgang i antall kliniske studier som gjennomføres i 
Norge. Kliniske studier er et viktig område innen pasientbehandlingen, og det bør 
settes inn tiltak for å stimulere til gjennomføring av flere studier» (Kreftstrategien, 
del 2, s. 90) 

All kreft er i ferd med å bli sjelden kreft i den persontilpassede behandlingens tid. Derfor må 
nye behandlinger til og her spiller kliniske studier en nøkkelrolle for å løse mange av de nye 
utfordringer behandlere står overfor når de skal gi persontilpasset behandling til stadig flere 
pasienter. Etikknemder, forskere, spesialistleger og allmennleger, sykepleiere, pasienter og 
statistikere, legemiddelindustrien og den farmakologiske industrien, sammen med biologer 
og andre, må lære hverandre bedre å kjenne og pasientorganisasjonene må forstå hele 
prosessen ved kliniske studier som er helt vanlige i Europa.  

Om 2.10.3.1. Tiltak for å øke klinisk forskningsaktivitet i Norge 

I dette delkapitlet savner Sarkomer legemiddelfirmaenes og den farmasøytiske industriens rolle i 
strategien for å øke den kliniske forskningsaktiviteten i Norge. For sarkom som er sjeldne 
kreftsykdommer, er samarbeid både nasjonalt og internasjonalt helt nødvendig for å bedre 
prognosene til sykdommene knyttet til sarkombegrepet. 

Sarkomer takker for å ha blitt spurt om å være med høringen av den reviderte utgaven av 
Kreftstrategien og ønsker lykke til i arbeidet videre med strategien. 

Med hilsen 

Styret, daglig leder og medlemmene i Sarkomer 

 


