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Sammendrag 
Det er på verdensbasis en økende insidens av de tre vanligste former for hudkreft, 

basalcellekarsinom, plateepitelkarsinom og malignt melanom. Norge ligger på toppen av 

statistikker for høy forekomst og mortalitet på grunn av malignt melanom. 

Kirurgi er oftest første valg ved behandling av hudkreft, men avhengig av krefttype, 

lokalisasjon eller pasientalder kan andre behandlingsmuligheter være indisert. Hudleger er 

best utdannet, trent og utstyrt for klinisk diagnostisering av hudkreft og valg av riktig 

behandling. 

Basert på internasjonale trender planlegges det ved Oslo universitetssykehus et 

samhandlingsprosjekt der vurdering og behandling av hudkreft sentraliseres i et 

hudkreftsenter underlagt Seksjon for hudsykdommer. Målet er at sentraliseringen bidrar til 

bedre pasientforløp, øker produktivitet og diagnostisk presisjon, reduserer forsinkelser i 

behandling og på sikt reduserer totale helsekostnader. 

Dette er en deskriptiv studie som bruker opplysninger fra en spørreundersøkelse til å danne et 

bilde av europeiske hudkreftsentre. 26 sentre fikk tilsendt spørreskjemaet, hvorav svar ble 

mottatt fra 10, dvs. en svarprosent på 38,5%, tre i Sverige og sju i Tyskland. 

De fleste hudkreftsentre som svarte, er underlagt en hudavdeling. Tverrfaglig samarbeid 

forekommer ved de fleste sentrene. Det er også vanlig med sykepleierkonsultasjoner. 

Halvparten av sentrene tillater egen henvisning fra pasienter. De fleste sentrene har daglig 

klinisk virksomhet, der det tilbys alle behandlingsalternativer for alle former for hudkreft, 

blant annet mikrografisk kirurgi og fotodynamisk terapi. De fleste sentrene samarbeider med 

andre avdelinger eller leger om å ivareta pasienter som er ferdigbehandlet. Over halvparten av 

sentrene har over 10 års erfaring som hudkreftsenter. Samtlige opplever hudkreftsenteret som 

en positiv endring i organisasjonsmodell. 

For at hudkreftsenteret på Oslo universitetssykehus skal kunne oppnå sine mål, er det viktig å 

legge forholdene til rette. Sykehus og klinikkledelse bør vise en tydelig satsing på prosjektet 

ved å bidra med nødvendige driftsmidler og stillinger. Et velfungerende hudkreftsenter 

kjennetegnes, i følge denne spørreundersøkelsen, av daglig klinisk virksomhet med lege- og 

sykepleierkonsultasjoner, der det tilbys vurdering og behandling av alle former for hudkreft, 

og der tverrfaglig samarbeid står sentralt.  
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Summary in English 
There is a worldwide increasing incidence of the three most common forms of skin cancer, 

basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and malignant melanoma. Norway is on top of 

statistics for high incidence and mortality due to malignant melanoma. 

Surgery is usually the first choice when treating skin cancer, but depending on the type of 

cancer, location or patient age, other treatment options may be indicated. Dermatologists are 

best trained, trained and equipped for the clinical diagnosis of skin cancer and choice of the 

right treatment. 

Based on an international trend, a collaborative project is planned at Oslo University Hospital 

so that the evaluation and treatment of skin cancer is centralized in a skin cancer centre as part 

of the Department of Dermatology. The aim of the project is that centralization will lead to 

improvement in patient flow, increase productivity and diagnostic precision, reduce treatment 

delay and ultimately reduce overall health costs. 

This is a descriptive study based on information from a survey to get an overview of 

European skin cancer centres. 26 centres were sent the questionnaire, of which 10 responded, 

i.e. a response rate of 38.5%, three from hospitals in Sweden and seven in Germany.  

Most skin cancer centres that answered the questionnaire are organized as a part of a 

dermatological department. Multidisciplinary collaboration occurs at most centres. Nursing 

consultations are also common. Half of the centres allow patient self-referral. Most centres 

have daily clinical activity that offers all treatment options for all forms of skin cancer, 

including micrographic surgery and photodynamic therapy. Most centres collaborate with 

other departments or physicians to insure control of patients who have finished treatment. 

More than half of the skin cancer centres were established over 10 years ago. All of them 

regard the skin cancer centre as a positive change in organizational model. 

In order for the skin cancer centre at Oslo University Hospital to achieve its goals, it is 

important to facilitate the conditions. Hospital and clinic management should have a clear 

commitment to the project by contributing with necessary funds and employees. According to 

results from this survey, a well driven skin cancer centre is characterized by daily clinical 

activity with physician and nurse consultations, where evaluation and treatment of all forms 

of skin cancer are offered, and where multidisciplinary collaboration is a central part of the 

clinical activity. 

  



	 6	
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 

Insidensen av hudkreft har økt betydelig siden 1950-tallet. På verdensbasis er det en økende 

insidens av de tre vanligste formene for hudkreft, basalcellekarsinom (BCC), 

plateepitelkarsinom (SCC) og malignt melanom (melanom). Norge har høyest mortalitet på 

grunn av melanom i Europa (3,2/100 000) og er plassert på 3. plass i verden i forekomst av 

melanom (1). BCC er like vanlig som alle andre krefttilfeller til sammen (>20 000 nye 

tilfeller) (2).  

Kirurgi er oftest første valg ved behandling av hudkreft, men avhengig av krefttype, 

lokalisasjon eller pasientalder, kan andre behandlingsformer være indisert. Det finnes for 

eksempel lokalbehandling med kremer (topikal behandling) med forskjellige 

virkningsmekanismer som brukes både til behandling av overfladiske BCC og SCC, samt 

forstadier til hudkreft (aktiniske keratoser; AK). Fotodynamisk terapi (PDT) kan også brukes; 

her smøres hudkreft eller forstadiet til hudkreft med en krem som medfører at kreftceller blir 

følsomme for lys, for så å belyse området, og det fører til at cellene destrueres. Enkelte former 

for BCC kan behandles med frysebehandling (kryoterapi) eller strålebehandling. I dagens 

samfunn forventes det en effektiv og korrekt behandling allerede ved første konsultasjon. 

Hudleger, dvs. leger med spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer, er best 

utdannet, trent og utstyrt for klinisk diagnostikk av hudkreft og valg av riktig behandling.  

I Sverige har man opprettet flere hudkreftsentre der vurdering og behandling av hudkreft er 

sentralisert, enten i primærhelsetjeneste eller i spesialisthelsetjeneste (3, 4). Hudkreftsentre 

finnes allerede flere steder i verden. Her samles både vurdering og behandling av pasienter 

der det mistenkes hudkreft. Studier fra Australia har vist at diagnostisk presisjon er høy ved 

hudkreftsentre drevet av allmennleger, sammenlignet med vanlig diagnostisk presisjon på 

fastlegekontoret (5, 6). Presisjonen er likevel høyest ved hudkreftsentre drevet av hudleger (7).  

Selv om det finnes mange slike hudkreftsentre i forskjellige varianter, så finnes det ingen 

studier som sammenligner drift og resultater. I Norge finnes det noen få kreftsentre, men 

ingen hudkreftsentre. Dermed er det vanskelig å fastslå hvilken organisatorisk modell som vil 

være best tilpasset til å tilby en slik helhetlig tjeneste og samtidig tar hensyn til en økende 

forekomst av hudkreft i Norge.  

Med bakgrunn i et økende antall hudkreftpasienter og et varierende tilbud ved Oslo 

universitetssykehus (OUS), ble det enighet i møte med klinikkledelse om at tilbudet for denne 

pasientgruppen bør bli mer strømlinjeformet og effektiv. En senterorganisering vil kunne 
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møte behovet for enhetlig behandling for denne pasientgruppen fremover (8). 

 

Basert på den såkalte Helsinborgmodellen (1, 2) planlegges det nå et samhandlingsprosjekt 

ved OUS, der vurdering og behandling av hudkreft sentraliseres i et hudkreftsenter underlagt 

Seksjon for hudsykdommer ved Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer 

(RHI). Det er mange faktorer som spiller en rolle, og som må vurderes før et slikt prosjekt kan 

implementeres.  

Hypotesen er at sentralisering av vurdering og behandling av hudkreft i et hudkreftsenter øker 

produktiviteten sammenlignet med dagens organisasjonsmodell, samtidig som det vil øke 

diagnostisk presisjon og minske forsinkelser i behandling, som følge av at de fleste pasienter 

henvises til ett sted der de får vurdering og behandling ved første konsultasjon. Dette kan på 

sikt redusere totale helsekostnader. 

 

1.2. Oppgavens problemstillinger 

Denne oppgaven skal belyse følgende problemstillinger: 

• Hva er de internasjonale erfaringer med implementering av hudkreftsenter? 

• Hvilken modell ser ut til å være best tilpasset norsk helsevesen? 

I tillegg skal oppgaven svare på følgende delproblemstillinger: 

• Vil en slik organisasjonsendring føre til økt produktivitet? 

• Vil en slik organisasjonsendring føre til redusert ventetid? 
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2 Teori og empiri 
2.1 Dagens organisasjonsmodell 

Per dags dato finnes det ikke én bestemt instans å henvise pasienter med mistanke eller 

diagnostisert hudkreft til ved OUS. Både RHI, Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi 

(PLA) og Avdeling for kreftbehandling (AKB) ivaretar pasienter med hudkreft. AKB er 

underlagt Kreftklinikken, som er akkreditert som Cancer Comprehensive Center (CCC) siden 

juni 2017. Her behandles det i hovedsak pasienter med metastaser eller lokalavansert sykdom 

der kirurgi ikke er egnet. RHI diagnostiserer og følger opp pasienter uten spredning. PLA, i 

samarbeid med RHI og AKB, behandler pasienter med lokalavansert sykdom. PLA er også 

hovedansvarlig for pakkeforløp for malignt melanom. I tillegg behandles mange pasienter 

med hudkreft i hode-hals-området ved Øre-nese-hals-avdelingen (ØNH) og Øyeavdelingen 

(ØYE) (8).  

 

Det finnes allerede tverrfaglig samarbeid mellom flere avdelinger om pasienter med enkelte 

krefttyper; AKB og RHI har felles konsultasjoner for pasienter med kutant T-celle lymfom, 

som er en form for lymfekreft i huden. Dessuten finnes det regelmessige tverrfaglige møter 

for å diskutere vanskelige hudkreftpasienter, der flere av ovennevnte avdelinger er 

representert. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plastikkirurger 

Dagens	organisasjonsmodell	

ØNH leger Øyeleger Onkologer 

Hudpoliklinikken 

Andre spesialister Private hudleger Fastleger 

Fig	1:	Dagens	organisasjonsmodell	med	involverte	instanser	og	henvisningstrend,	med	primære	
henvisninger	(blå	piler)	og	sekundære	henvisinger	(røde	piler).	(Egen	figur)	
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I figur 1 vises det hvordan dagens organisasjonsmodell i praksis fungerer. Hudkreft kan arte 

seg på forskjellige måter, enten som en pigmentert flekk som ser annerledes ut, klør eller gjør 

vondt. Den kan også se ut som et sår som ikke vil gro eller som en nyoppstått, brunsvart 

utvekst i huden. De fleste pasienter med en slik problemstilling oppsøker fastlegen sin, men 

enkelte oppsøker i stedet en privatpraktiserende hudlege, plastikkirurg eller andre spesialister. 

Både fastleger og privatpraktiserende spesialister skal være i stand til å vurdere og i mange 

tilfeller behandle lesjoner der det mistenkes hudkreft. Imidlertid blir slike pasienter ofte 

videresendt til sykehus, enten fordi man er usikker om diagnose eller fordi man ikke har tid, 

kunnskap eller nødvendig utstyr for å fjerne hudkreften (se blå piler, Fig 1).  

 

Siden hudkreft er tross alt en hudsykdom, blir antakelig de fleste pasienter som henvises til 

OUS, henvist til Hudpoliklinikken, RHI. Imidlertid hender det at pasienter blir henvist til 

andre avdelinger på OUS. Mener henvisende lege at behandling krever omfattende kirurgisk 

inngrep, kan pasienten henvises til Plastikkirurgisk poliklinikk, PLA. Fokuserer henvisende 

legen mer på at det dreier seg om en form for kreft, kan pasienten henvises til 

Kreftpoliklinikken, AKB. Dersom hudkreft er lokalisert i ansikt eller hals, kan legen henvise 

pasienten til Øre-nese-hals-poliklinikken, ØNH. Dersom hudkreft er lokalisert i øyeområdet 

kan Øyepoliklinikken, ØYE være riktig instans. Dette viser at dagens organisering ved OUS 

er såpass komplisert at det kan være tilfeldig hvilken avdeling pasientene henvises til primært. 

Når pasienten først blir vurdert på en avdeling på OUS, hender det at spesialisten der mener at 

hudkreften blir bedre ivaretatt ved en annen avdeling. Dermed blir pasienten henvist videre til 

en annen avdeling (se røde piler, Fig 1). Innen pasienten endelig blir behandlet for sin 

hudkreft, har vedkommende vært gjennom flere legekonsultasjoner. Mellom hver 

legekonsultasjon kan det være måneders ventetid. Dette gjelder ikke lenger ved mistanke om 

melanom, da det nylig innførte pakkeforløpet for kreft krever at pasienter med mistanke om 

melanom får en time innen 1 uke.  

 

Selv om de hyppigste formene for hudkreft, dvs. BCC og SCC, har relativ lav dødelighet, så 

kan forsinket behandling eller feil behandling av disse medføre mye lidelse for pasienter og 

store kostnader for samfunnet. 
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2.2 Hudkreftsenter som organisasjonsmodell 

Opprettelse av et hudkreftsenter ved OUS har følgende mål: 

• Å være en naturlig og tydelig henvisningsinstans hvor pasienter med mistanke om 

eller diagnostisert hudkreft (bortsett fra metastatisk eller lokalavansert sykdom samt 

henvisninger til pakkeforløp malignt melanom) får optimalisert utredning og 

behandling (se blå piler, Fig 2). 

• Der behandlingen kan foretas ved hudkreftsenteret, blir dette iverksatt allerede ved 

første konsultasjon.  

• Dersom behandling ikke er mulig ved første konsultasjon, blir pasienten satt opp til ny 

time eller henvist videre til riktig instans (se røde piler, Fig 2). 

• Et hudkreftsenter vil legge godt til rette for videreutdanning av leger og annet 

helsepersonell om hudkreft. 

• Et hudkreftsenter vil gi gode vilkår for forskning, inkludert opprettelse av en biobank. 

 

 

 

 

 

 

  
Plastikkirurger 

Hudkreftsenter	som	
organisasjonsmodell	

ØNH leger Øyeleger Onkologer 

Andre spesialister Private hudleger Fastleger 

                                    Hudkreftsenter 
• Sortering og behandling (de fleste pasienter) 

• Tverrfaglige konsultasjoner for enkelte vanskelige pasienter 

• Etter tverrfaglig vurdering blir pasienten henvist videre til rett spesialist 

Fig	2:	Hudkreftsenter	som	organisasjonsmodell	med	involverte	instanser	og	henvisningstrend,	med	
primære	henvisninger	(blåe	piler)	og	sekundære	henvisinger	(røde	piler).	(Egen	figur)	
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Med en slik modell skal ventetiden teoretisk sett forkortes i forhold til dagens modell, da man 

unngår frem-og-tilbake-henvisninger innenfor OUS. Dermed reduseres det unødvendige 

konsultasjoner, noe som kan øke produktiviteten og redusere ventelister. 

 

2.3 Funksjonsbasert versus markedsbasert gruppering 

Når vi sammenligner organisasjonsmodeller, er det viktig å ha klar for seg hva slags 

organisasjonsstruktur disse har (9). OUS som universitetssykehus har en organisasjonsstruktur 

med tydelig effekt på tre nivåer:  

• Spesialisering: Yrkesmessig spesialisering, da oppgavene fordeles mellom 

forskjellige yrkesgrupper, slik som leger, sykepleiere, økonomer, jurister, osv. 

Dessuten faglig spesialisering, i det pasienter med forskjellige sykdommer tas 

hånd om av den relevante faggruppen, f.eks. hjertespesialist, intensivsykepleier, 

sosionom, osv.  

• Koordinering: Både faggrupper og yrkesgrupper får tildelt de oppgavene de kan 

best og dermed samarbeider for å løse kompliserte oppgaver som hver enkel 

gruppe ikke kan løse alene. 

• Stabilitet i atferden: Yrkesgrupper og faggrupper kjenner til sine roller og hva som 

forventes av dem. Dette gir en forutsigbarhet som er bra for organisasjonens 

produktivitet. 

Dagens organisasjonsmodell på Seksjon for hudsykdommer på OUS følger samme prinsipp 

som resten av sykehuset, nemlig en funksjonsbasert gruppering. Her er det funksjonen, dvs. 

oppgaven, som står sentralt. For Seksjon for hudsykdommer vil det si at driften er fordelt etter 

oppgaver, for eksempel kirurgiøkt, laserøkt, sengepost, vakt og generell poliklinikk. I slike 

økter kan pasientsammensetning variere svært mye; på kirurgiøkten opereres alt fra godartede 

tilstander til hudkreft. På sengeposten legges det inn pasienter med et bredt spekter diagnoser, 

fra livstruende legemiddelreaksjoner til opplæring av barn med atopisk eksem.  

Fordelene med denne modellen er at man blir spesialisert i en bestemt oppgave. Ved å fordele 

arbeidsmengde etter oppgave får man stordriftsfordeler, og dobbeltarbeid unngås. En ulempe 

med modellen er at den i liten grad klarer å ta hensyn til pasientenes behov og preferanser, 

kun det som gjelder den aktuelle oppgaven. Dermed oppstår det som kan kalles silotenking, 

der de som driver med en bestemt oppgave har lite interesse og forståelse for resten av 

organisasjonen. 
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Det er i dag en tydelig økt spesialisering i norsk helsevesenet. Dagens medisin har utviklet seg 

i stor fart og blitt såpass komplisert at det ofte krever spesialinteresse og kompetanse utover 

det yrkesgruppen i utgangspunktet har for å holde seg oppdatert og dermed kunne tilby mest 

oppdatert behandling, slik det forventes av pasienter og som ønskes av fagfolk. 

Det er et kjent dilemma at det å øke mangfoldet i en organisasjon ved å tillate ytterligere 

spesialisering og arbeidsdeling, i verste fall kan medføre et splittet fagmiljø. Et eksempel er 

helsevesenet i USA, der spesialister jobber utelukkende med et felt innenfor deres fag og har 

mindre kunnskap og interesse for fag forøvrig. I faget hud- og veneriske sykdommer ser vi 

dette med amerikanske hudleger som kun jobber med hudkreft, eksem eller andre 

sykdomsgrupper og ikke lenger er oppdatert innen resten av hudfaget. 

En slik gruppering av oppgavene kalles markedsbasert gruppering. Her er det kunden, eller 

her: pasienten, som står sentralt. Da vil alle oppgavene som har med en bestemt pasientgruppe 

å gjøre, samles i én og samme enhet. Det finnes flere eksempler på slik gruppering i norsk 

helsevesen, for eksempel slagenheter for helhetlig behandling av slagpasienter på de fleste 

mellomstore og store norske sykehus, eller traumeteamet for effektiv og helhetlig behandling 

av alvorlig skadde pasienter på OUS. 

 

Et hudkreftsenter representerer en slik markedsbasert gruppering, i det driften samles rundt 

kunden, i dette tilfelle hudkreftpasienter. Her har man både kunnskap og alle 

behandlingsmuligheter tilgjengelig på én og samme enhet. Dermed blir pasienten undersøkt 

og behandlet for sin hudkreft uten å måtte henvises til andre instanser.  

 

Fra pasientens ståsted oppleves en slik organisering som tilfredsstillende; man får som pasient 

et tydelig inntrykk av hvor man hører til som pasient og hvem som står ansvarlig for 

behandlingsforløpet. Fra helsepersonellets perspektiv oppleves dette også som 

tilfredsstillende, da det ytes bedre service til denne pasientgruppen. Ulempene synes best fra 

et organisatorisk nivå: man utnytter ikke stordriftsfordelene man får ved funksjonsbasert 

gruppering, og det kan oppstå fare for dobbeltarbeid. 

 

2.4  Organisatorisk beredskap 

Innføring av en ny organisasjonsmodell er en kompleks implementering som innebærer store 

endringer i rutiner, arbeidsflyt og personal som kan påvirke mange ansatte. Før man setter i 

gang, er det viktig å undersøke hvordan stemmingen er blant de ansatte for en slik endring, i 
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en modell som kalles organisatorisk beredskap (organizational readiness) (10). 

Organisatorisk beredskap er en viktig faktor ved organisasjonsendringer, og det påstås at 

halvparten av mislykkede organisasjonsendringer i helsevesenet kan skyldes ikke tilstrekkelig 

organisatorisk beredskap (11). Her fokuseres det på hva felleskapet i organisasjonen, heller 

enn individet mener om endringen; Er ansatte klare og ivrige for en slik endring?  

 

Det er viktig å finne ut av om de ansatte anser endringen som viktig eller nødvendig. Det kan 

være forskjellige grunner blant de ansatte for å verdsette en bestemt endring, men her ansees 

det som mest relevant at alle ansatte opplever endringen av en eller annen grunn som viktig 

(change valence). Når en slik endring presenteres for felleskapet i en organisasjon, får de 

ansatte et inntrykk av hvor gjennomførbar endringen er, basert på krav, eksisterende ressurser 

og situasjonsavhengige faktorer (change efficacy).  Ovennevnte faktorer, samt andre 

kulturelle og historiske faktorer påvirker ansattes forpliktelse for endring (change 

commitment). Ansattes forpliktelse ved en organisasjonsendring er høyest når man ”ønsker å 

få til” en endring, fremfor når man ”bør få til” en endring eller ”må få til” en endring. Dette 

øker da organisatorisk beredskap, som er på sitt høyeste når ansatte ikke bare verdsetter 

endringen, men føler seg kapabel til å få det til. 

 

2.5 Organisatoriske omgivelser 

Alle forhold som kan ha en positiv eller negativ effekt på effektiviteten og legitimiteten til en 

organisasjon vil oppfattes som omgivelser (9). Alle organisasjoner bør kjenne sine 

omgivelser. Det er gjennom omgivelsene organisasjonen får ressurser. Dessuten er en 

organisasjon avhengig av oppslutning fra omgivelsene for å kunne overleve og oppnå sine 

mål.  

Omgivelsene kan klassifiseres på forskjellige måter. De kan deles inn i tre ulike nivåer 

avhengig av nærhet til organisasjonen: Nivå 1 (domene) representeres av forhold som ligger 

organisasjonen nærmest, som for eksempel pasienter, ledelse og avdelinger som man 

samarbeider med. Nivå 2 (nasjonale forhold) representeres av politikere, politiske 

beslutninger og nasjonale faglige retningslinjer. Nivå 3 (internasjonale og globale forhold) er 

omgivelsene som har minst påvirkning på organisasjonen, men som kan være av betydning, 

som for eksempel internasjonale trender eller internasjonale retningslinjer innenfor faget. 

 

Oftest blir omgivelsene klassifisert i to typer avhengig av hva slags påvirkning de har på 

organisasjonen, nemlig tekniske og institusjonelle omgivelser. Tekniske omgivelser referer til 
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alle eksterne forhold som påvirker effektivitet og produktivitet til organisasjonen, som for 

eksempel, pasienter og ledelse. Institusjonelle omgivelser viser til forhold som er viktig for 

hvordan organisasjonen oppfattes i omgivelsene. Dette inkluderer verdier, normer og 

forventninger fra omgivelsene. Disse påvirker organisasjonens legitimitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 16	

3 Metode 

3.1 Valg av metode 

Dette er en deskriptiv studie basert på opplysninger fra en spørreundersøkelse til å danne et 

bilde av organisasjonsmodeller ved europeiske hudkreftsentre. Basert på egen klinisk erfaring, 

samt erfaring fra litteraturen og informasjon fra kjente hudkreftsentre i Europa, utarbeidet jeg 

et spørreskjema som omfattet relevante variabler om drift og sammensetting ved et 

hudkreftsenter. Spørreskjemaet ble sendt til utvalgte hudkreftsentre i Europa. Kun europeiske 

sentre ble inkludert for å unngå andre organisatoriske eller politiske aspekter i et helsevesen 

som kan påvirke svarene, som for eksempel ved et privatisert eller delprivatisert helsevesen. 

Sentrene som ble kontaktet, ble plukket ut enten gjennom faglig nettverk (i Sverige) eller 

gjennom forfatterlisten til en artikkel skrevet av hudleger ved tyske hudkreftsentre (12).  

Ingen pasientdata eller personsensitive opplysninger ble innhentet. Dermed har Norsk Senter 

for forskningsdata (NSD) gitt dispensasjon for videre vurdering. 

 

3.2 Spørreskjemaet 

I uke 43 i 2019 sendte jeg en e-post til ledere og/eller angitte kontaktpersoner for 

hudkreftsentre på 26 europeiske sykehus, 3 i Sverige og 23 i Tyskland. E-posten inneholdt to 

vedlegg: et informasjonsskriv om prosjektet (se vedlegg 8.1) og et spørreskjema (se vedlegg 

8.2). Både e-posten og vedleggene var skrevet på engelsk. 

Informasjonsskrivet startet med en formell forespørsel om deltakelse i prosjektet, bakgrunn 

for prosjektet, en kort beskrivelse av spørreskjemaet og til slutt målet med hele prosjektet. 

Spørreskjemaet ble utarbeidet med hensikt til å gi svar på prosjektets problemstillinger. 

Skjemaet ble utarbeidet sammen med hudleger med særskilt kompetanse innen hudkreft ved 

OUS. Spørreskjemaet inneholder 27 spørsmål og var delt inn i tre temaer:  
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1. Organisasjonsmodell (spørsmål 1, 4, 6, 9, 11-23) 

2. Kvantifisering av ulike variabler for å vurdere organisering og effektivitet (spørsmål 2, 

3, 7, 8, 10, 24) 

3. Rapportering om erfaring (spørsmål 5, 25, 26, 27) 

Spørretema 1 inneholdt spørsmål om organisasjonsstrukturen til enheten og inkluderer blant 

annet spørsmål om legesammensetting, sykepleierkonsultasjoner, eksisterende tilbud og 

henvisningskrav. 

Spørretema 2 inneholdt spørsmål om relevante variabler for å få en oversikt over enhetens 

effektivitet og produktivitet, og inkluderer blant annet spørsmål om lege- og 

sykepleiebemanning, antall konsultasjoner per måned og venteliste. 

Spørretema 3 etterlyste lederens/kontaktpersonens egen oppfatning av hudkreftsenteret som 

organisasjonsmodell, dvs. hva vedkommende mener selv om det å drifte et hudkreftsenter.  

Spørsmålene på skjemaet følger det som fra et driftsmessig ståsted ble ansett som naturlig 

rekkefølge, da de første spørsmål er overordnet senere spørsmål. 15 av 27 spørsmål kunne 

besvares med Ja eller Nei. Sju spørsmål krevde å få hentet inn data om bemanning og drift, og 

tre spørsmål skulle besvares ved å velge én eller flere muligheter, mens siste spørsmål åpnet 

for fri tekst eller kommentarer fra lederen/kontaktpersonen.  

I uke 47 i 2019 ble det sendt en påminnelse per e-post med begge vedlegg til de sentre som 

ikke hadde svart på første e-post. 

 

3.3 Datainnsamling 

Svarene på spørsmålene fra spørreskjemaene ble samlet og lagt manuelt inn i en Excel fil. For 

å få bedre oversikt ble spørsmålene fordelt etter ovennevnte temaer, dvs. 

organisasjonsstruktur, effektivitet/produktivitet og egen erfaring. 
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4 Resultater 

4.1 Besvarelser 

Av 26 sentre svarte 10 på forespørselen, hvorav tre i Sverige og sju i Tyskland. Dette gir en 

svarprosent på 38,5%. Både hovedsteder og provinser er representert, og størrelsen på byene 

der sykehuset var lokalisert varierte fra 50 000 til 1,5 millioner innbyggere. 

Dessuten ble tilsvarende data fra Seksjon for hudsykdommer ved OUS innhentet.  

 

4.2 Organisasjonsmodell  

De fleste hudkreftsentrene er organisert som en enhet eller seksjon underlagt sykehusets 

hudavdeling (vedlegg 8.3 og Fig. 3). Ett senter er organisatorisk underlagt kreftklinikken, der 

medarbeidere er ansatt enten på hudavdeling eller kreftavdeling. 

I de fleste tilfeller finnes det nasjonale eller lokale krav om maksimal ventetid i forhold til 

bestemte pasientgrupper. Samtlige som kommenterte dette punktet, anga at dette gjelder 

pasienter med mistanke om melanom. I tillegg antydet enkelte sentre at de også følger lokale 

retningslinjer i forhold til venteliste for andre typer hudkreft. 

Ved over halvparten av sentrene er det nødvendig med henvisning fra en lege for å få time.  

Det er imidlertid noen sentre der pasienten selv kan bestille time. Ett senter spesifiserte at det i 

utgangspunktet er nødvendig med henvisning fra en lege, men at de gjør unntak dersom det 

ved pasientens henvendelse kommer tydelig frem at det dreier seg om hudkreft. 

Ved over halvparten av sentrene har sykepleierne egne konsultasjoner. Ett senter spesifiserte 

at dette gjelder PDT, postoperativ sårstell, samt kryoterapi av utvalgte hudkreft og AK. 

Når det gjelder samarbeid med andre spesialister har de fleste sentrene noe form for 

samarbeid med andre fagfelt (Fig. 4). Det er kun ett senter som angir å ikke ha noe samarbeid 

med andre spesialister. Ett annet senter angir å ikke ha samarbeid, men spesifiserer at de har 

regelmessige tverrfaglige møter med leger innen andre spesialiteter. De øvrige sentrene har 

alle samarbeid med kreftspesialist (onkolog); ellers er det flere som har samarbeid med 

plastikkirurg, ØNH-lege og/eller øyespesialist.  

 



	 19	

 

 

 

Vedrørende behandlingstilbud, tilbyr alle sentre følgende (Fig. 5): 
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Fig	3:	Oversikt	på	antall	hudkreftsentre	som	er	underlagt	en	hudavdeling,	samt	de	som	har	noe	krav	om	
maksimal	ventetid,	de	som	krever	henvisning	og	sentrene	der	det	forekommer	sykepleierkonsultasjoner.		
(Egen	figur)	

Fig	4:	Oversikt	på	antall	hudkreftsentre	der	det	forekommer	samarbeid,	og	i	så	fall	med	hvilke	andre	
avdelinger.		(Egen	figur)	
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• topikal behandling for hudkreft og AK 

• kirurgisk behandling for hudkreft 

• behandling av alle typer BCC 

• behandling av alle typer SCC 

• primær eksisjon av melanom 

• utvidet eksisjon av melanom 

• behandling av andre hudkrefttyper 

De fleste sentrene tilbyr også PDT og lymfeknutebiopsi (sentinel lymph node biopsy, SNB). 

Ett senter angir å ikke utføre SNB, men presiserer at dette inngrepet utføres av kirurg eller 

ØNH-lege tilknyttet hudkreftsenteret. 
 

 

 

De fleste sentrene tilbyr mikrografisk kirurgi (Fig. 6). Av disse tilbyr tre Mohs’ kirurgi, fem 

såkalt Tübinger Torte (1 av dem en justert variant) og ett senter tilbyr begge deler. 
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Fig	5:	Oversikt	på	behandlingstilbudet	i	de	forskjellige	hudkreftsentrene.		(Egen	figur)	
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Kun ett senter angir å følge opp selv alle pasienter som er ferdigbehandlet (Fig. 7). Halvparten 

av sentrene følger opp høyrisikopasienter. Øvrige sentre henviser enkelte av pasientene sine 

til videre oppfølging hos ekstern hudlege. Noen sentre henviser også enkelte av sine pasienter 

til videre oppfølging hos allmennlege. Ingen senter overlater oppfølging av alle pasienter til 

hudleger utenfor hudkreftsenteret. Ingen senter overlater heller oppfølging av alle pasienter til 

allmennleger.  
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Fig	6:	Oversikt	på	antall	hudkreftsentre	som	tilbyr	mikrografisk	kirurgi	og	hvilken	type.		(Egen	figur)	
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4.3 Kvantifisering av ulike variabler for å vurdere effektivitet og produktivitet  

De fleste sentrene angir å ha klinisk aktivitet 5 dager i uken (vedlegg 8.4 og Fig 8). Ett senter 

angir å ha klinisk aktivitet 7 dager i uken. Dette er samme senter som er underlagt 

kreftklinikken. Arbeidet på de to ekstra dagene består av vakt- og sengepostarbeid i 

forbindelse med pasienter som er innlagt for behandling av hudkreft med spredning. Ett senter 

har klinisk aktivitet én dag i uken. 

 

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

10	

Følger	alle	opp	 Kun	høyrisiko	
pasienter	

Ekstern	hudlege	 Allmennlege	 Kombinasjon	

An
ta
ll	
se
nt
re
	

Videre	oppfølging	

Fig	7:	Oversikt	på	oppfølgingsrutiner	som	finnes	i	de	forskjellige	hudkreftsentrene.		(Egen	figur)	
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Mens flere sentre angir generell ventetid, er det flere sentre som spesifiserer forskjellige 

ventetider avhengig av problemstilling (Fig. 9). Alle som angir spesifiserte ventetider, angir 

en redusert ventetid for melanom. Andre variabler som angis for annen ventetid er kirurgisk 

behandling, komplikasjoner etter kirurgisk behandling, kontroll etter behandling og SNB. 
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Fig	8:	Oversikt	på	antall	dager	med	klinisk	aktivitet	i	de	forskjellige	hudkreftsentrene.		(Egen	figur)	
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Vedrørende bemanning er det stor variasjon mellom sentrene (Fig. 10). Likevel er det en trend 

med omtrent like mange overleger, leger i spesialisering (LIS)og sykepleier til daglig drift. 

Enkelte sentre presiserer at de disponerer ekstra leger og sykepleiere i forbindelse med 

kliniske studier. 
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Fig	9:	Variasjon	i	ventetid	mellom	hudkreftsentrene.	Senter	1:	Lund;	Senter	2:	Göteborg;	Senter	3:	
Stockholm;	Senter	4:	Essen;	Senter	5:	Greifswald;	Senter	6:	Ludwigshafen;	Senter	7:	München;	Senter	8:	
Recklinghausen;	Senter	9:	Dresden;	Senter	10:	Mannheim.	(Egen	figur)	
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Ved spørsmål om hvor mange pasienter som behandles i måneden, er det også stor variasjon 

mellom sentrene, fra 842 pasienter og ned til 150 pasienter (Fig 11). Disse tall følger 

imidlertid ikke alltid med bemanningstall. To sentre peker seg ut ved å ha angitt høy 

bemanning og betydelig lavere produksjon i form av antall pasienter per måned, 

sammenlignet med de andre sentrene. Enkelte sentre presiserer også antall studiepasienter. 
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Fig	10:	Variasjon	i	bemanning	mellom	hudkreftsentrene,	målt	i	antall	ansatte	per	yrkesgruppe	(Leger:	blå;	
Overleger:	rød;	LIS:	grønn;	Sykepleiere:	lilla).	Senter	1:	Lund;	Senter	2:	Göteborg;	Senter	3:	Stockholm;	
Senter	4:	Essen;	Senter	5:	Greifswald;	Senter	6:	Ludwigshafen;	Senter	7:	München;	Senter	8:	
Recklinghausen;	Senter	9:	Dresden;	Senter	10:	Mannheim.	(Egen	figur)	



	 26	

 

 

4.4 Rapportering om erfaring 

De fleste sentrene angir at ventelisten har blitt redusert etter implementering av 

hudkreftsenteret (vedlegg 8.5). Ett senter angir at ventelisten ikke har endret seg. Ett senter 

utdyper svaret sitt ved at det er vanskelig å svare siden senteret har eksistert i mange år og er i 

konstant endring. Imidlertid har teledermatoskopi vist seg å redusere ventetiden ved dette 

senteret for pasienter ved akutt behov for hjelp. Dermatoskopi er en prosedyre der huden 

undersøkes med en håndholdt forstørrelseslampe. Ved teledermatoskopi sendes bilder tatt 

med et dermatoskop til en annen lege, enten via e-post eller en mobilapplikasjon. 

De fleste hudkreftsentrene ble etablert for over 10 år siden, men etableringstiden varierer fra 2 

år til over 30 år (Fig 12). 
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Fig	11:	Variasjon	i	produksjon	mellom	hudkreftsentrene,	målt	i	antall	pasientkonsultasjoner	per	måned.	
Senter	1:	Lund;	Senter	2:	Göteborg;	Senter	3:	Stockholm;	Senter	4:	Essen;	Senter	5:	Greifswald;	Senter	6:	
Ludwigshafen;	Senter	7:	München;	Senter	8:	Recklinghausen;	Senter	9:	Dresden;	Senter	10:	Mannheim.	
(Egen	figur)	
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Alle sentrene mener at etablering av hudkreftsenteret har forbedret kvaliteten på behandling 

av hudkreftpasienter, sammenlignet med tidligere organisasjonsmodell. Ett senter angir at 

hudkreftsenteret gjør det lettere å utvikle arbeidsflyten og engasjere til forskning. Et annet 

senter angir at hudkreftsentre med høyspesialiserte hudleger både på universitetssykehus og 

lokale sykehus er nødvendig for kostnadseffektiv behandling av hudkreftpasienter. Dessuten 

mener lederen at teledermatoskopi har revolusjonert samarbeidet med allmennleger som lærer 

stadig mer om dermatoskopi. I fremtiden finnes det kanskje mange allmennleger med 

spesialinteresse innen hudkreft, slik som i dagens Australia. Til slutt mener denne lederen at 

tverrfaglig tilnærming ved vanskelige tilfeller er nødvendig for at hudkreftsentrene skal 

fungere. 

Et tredje senter angir at psykoonkologisk behandling og overvåkning har blitt bedre etter 

etablering av hudkreftsenteret. Et fjerde senter angir at hudkreftsentre er en god arena for 

kompetanseøkning. Til slutt er det ett senter til som angir at hudkreftsentre bør ta ansvar for å 

sikre at hudkreftpasienter blir behandlet etter retningslinjer, inkludert tverrfaglig 

kreftbehandling, fagkyndig håndtering av bivirkninger og klinisk utprøving av legemidler, 

uavhengig av bosted og sosioøkonomisk status. Med andre ord, hudkreftsentre bør støtte og 
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Fig	12:	Variasjon	i	antall	år	siden	hvert	hudkreftsenter	ble	etablert.	Senter	1:	Lund;	Senter	2:	Göteborg;	
Senter	3:	Stockholm;	Senter	4:	Essen;	Senter	5:	Greifswald;	Senter	6:	Ludwigshafen;	Senter	7:	München;	
Senter	8:	Recklinghausen;	Senter	9:	Dresden;	Senter	10:	Mannheim.	(Egen	figur)	
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fremme regional kreftbehandling. 5 av 10 sentre har ingen tilleggskommentar.  

 

4.5 Dagens praksis på Seksjon for hudsykdommer, OUS 

På OUS finnes det som tidligere nevnt ingen hudkreftsenter. Det pågående prosjektet har som 

mål å etablere et hudkreftsenter underlagt Seksjon for hudsykdommer. 

I Norge finnes det formelle krav om maksimal ventetid ved hudkreft kun ved mistanke om 

melanom, organisert som pakkeforløp for melanom (vedlegg 8.3 - 8.5). Her skal det gå 

maksimalt 1 uke før pasienten blir vurdert. Slike pasienter blir som regel henvist direkte til 

hudlege eller lokal kirurgisk/plastikkirurgisk avdeling til fjerning av mistenk pigmentert 

hudlesjon. Det finnes ellers faglige anbefalinger om maksimal ventetid, som ved BCC og 

SCC er det 2 måneder, ved høyrisiko SCC er det 1 måned, og ved AK er det 6 måneder. 

I Norge er det nødvendig med henvisning fra en lege for å få time hos spesialist. Dette gjelder 

også pasienter der det er mistanke om hudkreft. 

På OUS avholdes det tverrfaglige hudkreftmøter, der vanskelige tilfeller diskuteres i plenum. 

Her er hudlege, plastikkirurg og kreftlege alltid representert, og ved behov innkalles det  

øyelege eller ØNH-lege. Disse representerer hver sin avdeling. Ansvaret for pasienten ligger 

hos avdelingen som legger frem pasienten, eller avdelingen som man enes om skal utføre 

behandlingen.  

På Seksjon for hudsykdommer har sykepleiere ikke egne konsultasjoner med 

hudkreftpasienter. 

På Seksjon for hudsykdommer tilbys behandling med PDT og topikal behandling for 

overfladiske BCC, SCC og AK. Det tilbys også kirurgisk behandling for hudkreft, deriblant 

mikrografisk kirurgi i form av Mohs’ kirurgi. Det gjøres også primær eksisjon av melanom, 

men ikke utvidet eksisjon av melanom og heller ikke SNB. En rekke andre hudkrefttyper 

behandles også. 

Pasienter som er ferdigbehandlet på Seksjon for hudsykdommer, blir som regel fulgt opp 

samme sted dersom det dreier seg om høyrisikopasienter, dvs. pasienter med høy risiko for 

residiv eller spredning. Øvrige pasienter blir enten fulgt opp på Seksjon for hudsykdommer, 

hos en annen hudlege dersom mulig, eller av allmennlege. 
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Klinisk aktivitet ved Seksjon for hudsykdommer relatert til hudkreft omfatter 3,5 dager i 

uken. Ventetiden er én uke ved mistanke om melanom og 5 uker ved vurdering med tanke på 

Mohs’ kirurgi av BCC. Ventetiden kan for øvrig variere i høy grad avhengig av type hudkreft, 

men er i utgangspunktet 2 måneder ved øvrige maligne hudsvulster, og 12 uker ved kontroll 

av egne kreftpasienter. 

På Seksjon for hudsykdommer arbeider 1-3 leger daglig med hudkreftpasienter, deriblant 1-2 

overleger og 0-2 leger i spesialisering. I tillegg er det 2-3 sykepleiere tilgjengelig. 

Med denne bemanningen blir det ca. 164 pasientbehandlinger i måneden. 
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5 Diskusjon 
5.1 Internasjonale erfaringer med implementering av hudkreftsenter 

Som tidligere nevnt har det pågående prosjektet om hudkreftsenter på OUS som mål å 

etablere et hudkreftsenter underlagt Seksjon for hudsykdommer. Dette samsvarer med de 

fleste sentre som svarte på undersøkelsen, der hudkreftsenteret er underlagt en hudavdeling.  

Det er kun ett senter av de forespurte der hudkreftsenteret er underlagt kreftklinikken. Dette er 

en vanlig organisasjonsform i USA, der hudkreftsenteret er en del av et Cancer 

Comprehensive Center (CCC) (13). Dette er markedsbasert gruppering i en større skala, der 

kreftpasienter, deriblant hudkreftpasienter, står i fokus. Dette er organisatorisk sett lettest å 

gjennomføre i USA, der det er en lang tradisjon for nisjespesialister som er subspesialisert i 

en del av faget sitt. Å etablere et hudkreftsenter som en del av CCC på Kreftklinikken bidrar 

til å forene alle oppgaver rundt hudkreftpasienter under ett og samme tak. Pasienten henvises 

da til kreftklinikken der hudlege, plastikkirurg, kreftlege eller andre spesialister involveres 

etter behov, avhengig av type hudkreft eller sykdomsforløpet. Dette er det lite tradisjon for i 

Norge, der man er vant til at en faggruppe ”eier” pasienten som så henvises til andre 

faggrupper ved behov. Å operere med en tverrfaglig enhet er altså uvanlig i Norge og ville 

representere en stor organisatorisk utfordring. Siden det allerede er bestemt at 

hudkreftsenteret skal bli etablert som en del av Seksjon for hudsykdommer, diskuteres dette 

punktet ikke mer. 

Det kom tydelig frem av svarene og direkte e-postutveksling at hudkreftsenter i enkelte 

tilfeller oppfattes som en organisatorisk enhet heller enn en ren fysisk enhet. Dette vil si at 

enkelte oppgaver som ansees underlagt hudkreftsenteret, som for eksempel SNB eller utvidet 

eksisjon av melanom, blir fysisk utført på andre sykehusavdelinger, altså ikke på selve 

hudkreftsenteret. Dette åpner for en løsere forståelse av konseptet hudkreftsenter, hvilket 

muliggjør en mer pragmatisk og løsningsorientert struktur enn dersom man satser på en alt-

under-samme-tak-løsning. 

Til tross for små og store forskjeller svarer samtlige sentre at etablering av et hudkreftsenter 

har forbedret kvaliteten på behandling av hudkreftpasienter, og i de fleste tilfeller redusert 

ventelisten. Over halvparten av disse ble etablert for over 10 år siden, og enkelte angir at 

ytterligere endringer stadig skjer underveis. Helhetlig behandling og tverrfaglig samarbeid 

nevnes som viktige fordeler med et hudkreftsenter.  
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5.2 Modell tilpasset seksjon for hudsykdommer, OUS 

Som forventet kan det ut fra innsamlede data ikke trekkes en entydig konklusjon med forslag 

til hvilken modell som passer best for OUS. Likevel finnes det mange felles trekk i svarene 

fra respondentene som peker på noen endringer som kan vurderes ved et fremtidig 

hudkreftsenter på OUS. I samsvar med andre sentre har OUS allerede bestemt at 

hudkreftsenteret skal være underlagt sykehusets hudavdeling, dvs. Seksjon for 

hudsykdommer, RHI.  

De aller fleste sentre i undersøkelsen har klinisk aktivitet 5 dager i uken. Det ansees som et 

naturlig tiltak i dette prosjektet å øke bemanning på legesiden til drift alle ukedager, for å 

sikre en effektiv drift i forhold til forventede mål nevnt i punkt 2.2 (14). Dette innebærer 

likevel bare en økning fra 3,5 dager i uken til 4,5 dager i uken, da en halv dag i uken er satt av 

til internundervisning, og det da ikke foregår klinisk aktivitet bortsett fra vaktarbeid.  

 

Daglig klinisk aktivitet kan med fordel bestå av minst to overleger og to leger i spesialisering 

som vurderer hudsvulster. Svulstene behandles så i samme seanse, og dersom kirurgi er 

indisert, kan denne best utføres av en overlege og en lege i spesialisering sammen, slik at 

behovet for opplæring blir ivaretatt. I tillegg kommer andre kliniske ressurser som Mohs’ 

kirurgi og kontroll av utvalgte pasientgrupper. 

 

Et annet tiltak som foreslås i lyset av svarene vi har fått, er å endre henvisningsinstans i 

pakkeforløpet melanom på OUS fra PLA til hudkreftsenteret, RHI. Denne endringen er faglig 

begrunnet, da det oppleves som unaturlig at hudkreftsenteret egentlig ikke skal dekke alle 

former for hudkreft, men kun BCC, SCC og AK. Det oppstår dermed en kunstig skille, som i 

tillegg ikke gjenspeiler virkeligheten, da det likevel opereres bort tallrike melanomer på RHI. 

Vi opplever også på RHI at mange henvisninger som sendes som pakkeforløp ikke dreier seg 

om melanom, men om andre type hudsvulster, og ikke nødvendigvis ondartet. Disse kan 

likevel ende med kirurgi ved andre avdelinger enn Seksjon for hudsykdommer, fordi legen 

ikke har kunnskap i dermatologi og ikke er kjent med å vurdere svulster, men ønsker ikke å 

risikere å la en svulst med ukjent kreftpotensiale forbli ubehandlet. Det er i slike tilfeller at 

hudlegenes kunnskap er viktig for å unngå unødvendige inngrep og engstelse for pasienten. 

 

Et tettere samarbeid med PLA kan sikre effektiv bruk av ressurser, slik at primæreksisjon av 

melanom foregår på hudkreftsenteret, da utført enten av hudlege eller plastikkirurg. Dette 

avhenger av blant annet lokalisasjon og størrelse på hudsvulsten. Det er per dags dato 
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mulighet for å tilkalle vakthavende plastikkirurg ved behov, men dette anses ikke som 

tilfredsstillende når det planlegges regelmessig drift. 

 

Utførelsen av utvidet eksisjon av melanom med /uten SNB kan fortsatt foregå på 

Kreftklinikken ved Radiumhospitalet, der nødvendig utstyr er tilgjengelig. Det er her denne 

løse definisjonen av hudkreftsenteret kommer inn i bildet; i dette forslaget møter pasienten 

med mistanke om melanom opp til vurdering på hudkreftsenteret, får riktig diagnose stilt og 

primæreksisjon blir utført. Pasienten settes så opp på en fast kirurgidato til utvidet eksisjon 

med eller uten SNB på kreftklinikken, uten at en sekundær henvisning og ytterligere ventetid 

er nødvendig. 

 

Det er en spennende tilnærming å åpne for at pasienter kan henvise seg selv til vurdering, slik 

ca. halvparten av de forespurte sentrene gjør. Det finnes allerede presedens med direkte 

tilgang til spesialisthelsetjeneste i Norge, for eksempel ved Olafiaklinikken, der pasienter selv 

kan bestille time hos en spesialist i seksuelt overførbare infeksjoner. I Norge er det ellers 

nødvendig med henvisning fra en lege for å få time i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder 

også pasienter der det er mistanke om hudkreft.  

 

Vår erfaring fra tidligere årlige føflekkundersøkelser (bl.a. i regi av Euromelanoma) viser at 

de som oppsøker hudlege for vurdering av føflekker, oftest ikke er dem som tilhører en 

risikogruppe. Dermed blir dette ikke riktig bruk av ressurser. Skulle man åpne for en slik 

tilnærming i den generelle befolkning, må dette forbeholdes en bestemt pasientgruppe, for 

eksempel menn over 50-årsalder. Den potensielle gevinsten av dette kan imidlertid erstattes 

med et tettere samarbeid med allmennleger, for eksempel med teledermatoskopi, slik ett av 

sentrene spesifiserer. 

 

5.3 Fører implementering av hudkreftsenter til økt produktivitet? 

På OUS finnes det allerede tverrfaglige hudkreftmøter, der vanskelige tilfeller diskuteres i 

plenum. Her er hudlege, plastikkirurg og kreftlege alltid representert, og ved behov innkalles 

også øyelege eller ØNH-lege. Ved ett av de forespurte sentrene finnes det faste 

operasjonsdager der hudlege og øyelege sammen opererer BCC i øyenært område. Slikt 

samarbeid bidrar også til økt effektivitet, er faglig begrunnet, er ønskelig blant fagfolk, og 

ansees som et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid. 
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Skal man derimot øke produktivitet, bør sykepleiestaben økes og aktiviseres ved å ha egne 

konsultasjoner, for eksempel behandling med PDT og postoperativ sårbehandling. Alt klinisk 

arbeid som streng tatt ikke behøver å utføres av en hudlege, bør kunne utføres av en 

sykepleier som har fått god opplæring. Ideelt sett skal det være én sykepleier per kirurgirom 

og én som roterer og er tilgjengelig ved behov. 

Dessuten bør konsultasjonstiden hos legen reduseres der det er mulig. Erfaring fra andre 

klinikker og egen erfaring fra Euromelanoma viser at ved innføring av standardiserte 

konsultasjoner der legen fokuserer kun på legeoppgaver og får avlastning av sykepleier, kan 

konsultasjonstiden reduseres til opptil en tredel av tiden. 

 

5.4 Fører implementering av hudkreftsenter til redusert ventetid? 

Implementering av hudkreftsenteret fører ikke automatisk til redusert ventetid. Tvert imot, 

ettersom pasienter som tidligere har blitt henvist til andre enheter innenfor OUS, vil bli 

kanalisert til hudkreftsenteret. For å redusere ventetiden er det nødvendig med flere tiltak: 

• Være tydelig på krav til innhold i henvisning til hudkreftsenteret, for å unngå at feil 

pasienter henvises 

• De fleste pasienter bør diagnostiseres og behandles allerede ved første konsultasjon. 

Det er oppsamlingen av kontrollpasienter som øker ventetiden, ikke bare nye 

pasienter.  

• Det bør innføres strenge og tydelige rutiner for videre oppfølging.  

Det er stor forskjell i oppfølgingsrutiner blant de forespurte sentrene. De alle fleste har en 

oppfølgingsrutine der deler eller de fleste av pasientene blir fulgt opp hos en annen lege. Det 

er flere sentre som kombinerer oppfølgingsrutinene. Ved etablering av hudkreftsenteret ved 

Seksjon for hudsykdommer bør tydelige og strenge oppfølgingsrutiner igangsettes fra første 

dag, og gjøres kjent både for ansatte og pasienter, for å sikre ledige ressurser til nye pasienter 

og kontrollpasienter som må følges opp på hudkreftsenteret. 

 

5.5 Organisatoriske og strukturelle utfordringer 

Som tidligere nevnt innebærer implementering av et hudkreftsenter et skifte i arbeidsdeling, 

fra en funksjonsbasert gruppering til en markedsbasert gruppering. Fordeler og ulemper ved 
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begge løsninger har allerede blitt drøftet. Det finnes et tredje alternativ, nemlig en 

matrisestruktur (9). Her kobles sammen en funksjonsbasert og en markedsbasert gruppering. 

Denne strukturen kan vurderes når ingen av løsningene alene er tilfredsstillende. Det er en 

kompleks grupperingsmåte, med en leder som er ansvarlig for hver funksjon og en leder som 

er ansvarlig for hver kundegruppe. Dermed må ansatte forholde seg til to ledere, en for den 

aktuelle funksjonen og en annen for kundegruppe det gjelder. Resultatet er en veldig 

tidskrevende organisasjon med mange koordineringsmøter, noe som er slitsomt for ansatte. 

Det kan være aktuelt for større enheter, men anses som uhensiktsmessig å innføre 

matrisestruktur ved hudkreftsenteret på OUS. 

I prosjektarbeidet med etablering av hudkreftsenteret på OUS har man allerede regnet med at 

det er nødvendig å sette av tilstrekkelig med ressurser, både i form av økt bevilgning til 

innkjøp av nødvendig utstyr og i form av flere lege- og sykepleierstillinger. Det er viktig at 

disse forutsetninger opprettholdes (change efficacy). Det motsatte ville møte motstand blant 

en stab med ellers høy motivasjon for en slik endring (change commitment). Å klare å holde et 

høyt organisatorisk beredskap fra prosjektfasen og gjennom implementeringsfasen er 

essensielt for en vellykket organisasjonsendring. 

Det er også viktig med grundig informasjon til alle ansatte om denne endringen. Siden 

etableringen  kan medføre endring i arbeidsoppgaver og ansvarsområde, særlig for 

sykepleiere, er det viktig at disse kurses og støttes under og etter opplæringsperioden. En slik 

organisasjonsmodell med foreslåtte endringer bidrar til å viske ut etablerte skiller mellom 

lege- og sykepleieroppgaver. Samtlige ansatte må være innforstått med endringene og innse 

gevinsten disse kan medføre.  

Det er likevel viktig å innføre koordineringsmekanismer ved en slik organisasjonsendring, 

ettersom hudpoliklinikken har begrenset med personell, fasiliteter og utstyr. Planlegging av 

driften må ta hensyn til andre oppgaver og pasientgrupper for å unngå at hudkreftpasienter og 

driften rundt denne gruppen blir uforholdsmessig prioritert i forhold til andre pasientgrupper. 

Dette krever standardisering av oppgavene og tydelige hierarkiske nivåer for å unngå 

konflikter og silotenking. Verken hudpasienter i sin helhet, fagmiljøet eller helsevesenet tjener 

på en modell der hudkreftpasienter får rask tilgang og utmerket behandling, mens andre 

pasientgrupper får økt ventetid og redusert tilgang til behandlingsressurser. 
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5.6 Hudkreftsenteret og dets omgivelser 

Hudkreftsenteret, som alle offentlige helseinstitusjoner, må forholde seg til sterke tekniske og 

institusjonelle omgivelser som kan ha en effekt på senterets effektivitet og legitimitet. 

5.6.1 Tekniske omgivelser 

Tekniske omgivelser kan ha innvirkning på hudkreftsenteret på tre nivåer: 

Input: Hudkreftsenteret er avhengig av enhetene over seg i det organisatoriske bildet for å få 

tilgang til ressursene, både ved Seksjon for hudsykdommer, Avdeling for revmatologi, hud- 

og infeksjonssykdommer (RHI), Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 

(KIT) og OUS som helseforetak. Det er disse som tillater implementering av hudkreftsenteret, 

bestemmer vilkår og mål som hudkreftsenteret skal styres etter, og som gir nødvendige midler 

for å ansette tilstrekkelig personal for å drifte det. Sist, men ikke minst er det viktig å 

implementere organisatoriske endringer, slik at samtlige pasienter som henvises med mistanke 

om hudkreft, kanaliseres til hudkreftsenteret. 

Produksjon: For å drifte et hudkreftsenter trengs det helsepersonell med nødvendig kunnskap 

for å diagnostisere, behandle og stelle pasienter med mistanke om hudkreft. Til dette trengs 

det riktig utstyr. Ved hudkreftsenteret er det for eksempel nødvendig med spesielle lyslamper 

for å tilby PDT, riktig kirurgisk og patologisk utstyr for å tilby Mohs’ kirurgi, eller avansert 

data- og fotoutstyr for å kunne følge opp pasienter med arvelig malignt melanom (MoleMax 

eller Fotofinder).  

 

Ikke minst er det viktig med egnede lokaler for å ha mest mulig effektiv drift. For tiden er det 

planlagt at hudkreftsenteret skal være lokalisert på Villa Derma, et bygg flere hundre meter 

fra hovedbygningen til Rikshospitalet, der deler av poliklinisk virksomhet til Seksjon for 

hudsykdommer foregår. Dette byr på flere utfordringer, både faglige og praktiske. I 

forbindelse med planlegging av nytt sykehus på Gaustad er det blitt gitt tydelige signaler om 

at det ønskelig med å avvikle driften på Villa Derma og samlokalisere Seksjon for 

hudsykdommer i det nye sykehuset. 

 

Output: Det forventes en drift som bidrar til et kortere sykdomsforløp og bedre prognose, i og 

med at pasienter blir raskere vurdert av spesialist og får riktig diagnose og behandling, helst 

ved første konsultasjon. Den generelle ventetiden for denne pasientgruppen forventes uendret 

eller helst redusert. Det er derfor viktig å unngå unødvendige kontroller som tar ressurser fra 
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nye pasienter og kontrollpasienter med alvorlig kreftsykdom. Ledelsen ved OUS kommer til å 

følge nøye med antall konsultasjoner og ventetider. For å sikre støtte fra ledelsen og videre 

finansiering, er det viktig å vise til effektiv drift. 

 

5.6.2 Institusjonelle omgivelser 

Det må være enighet på tvers av de aktuelle medisinske faggruppene om at denne 

organisasjonsmodellen er riktig og viktig å implementere. Dette vil gi legitimitet til 

hudkreftsenteret. Det samme gjelder ansatte ved Seksjon for hudsykdommer, som 

hudkreftsenter vil være en del av, og generelt sett hele hudmiljøet. Dette må oppfattes som en 

internasjonal trend som er naturlig å følge også her i Norge. 

 

Relevante faggrupper som Melanomgruppen, samt Kreftforeningen og pasientorganisasjoner 

som Melanomforeningen, kommer trolig til å hilse velkommen en slik organisasjonsendring. 

De kommer også til å følge nøye med på driften til hudkreftsenteret. Positive og negative 

tilbakemeldinger fra slike grupper til sykehusledelsen direkte eller via media kan ha stor 

innvirkning på hudkreftsenterets legitimitet. 

 

5.7 Metodologiske refleksjoner 
5.7.1 Valg av metode 

En kvantitativ studie er som regel første valg av studiemetoden ved de oppsatte 

problemstillingene. Der samles data om drift, bemanning og ventetid fra flere hudkreftsentre 

og sammenlignes med våre egne data. Selv om OUS ikke har et hudkreftsenter i dag, har vi 

mye data om pasientgruppen som ville sogne til et hudkreftsenter. Men en god kvantitativ 

studie forutsetter at man kan sammenligne data fra sentre med samme organisasjonsmodell.  

En kvalitetsstudie i form av kvalitetsforbedringsprosjekt er et annet alternativ, men dette 

ansees som mest relevant tidlig i prosjektforløpet, særlig før avgjørelsen om implementering 

av hudkreftsenteret blir tatt. Nå som avgjørelsen allerede er tatt, ansees det som mest relevant 

å finne ut hva slags hudkreftsenter man ønsker å innføre. 

5.7.2 Svakheter ved et spørreskjema 

Et spørreskjema begrenses alltid av antall og type spørsmål. Skjemaet bør ikke bli for 

omfattende, for da risikerer man at respondentene anser oppgaven som for krevende og ikke 
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tar seg tid til å besvare spørreundersøkelsen. Vi brukte mye tid på å få ut mest mulig 

informasjon om de tre forskjellige temaer uten å lage et altfor stort skjema. Likevel var det 

bare 38,5% som svarte på undersøkelsen. Sverige, som organisatorisk sett ligner mest Norge, 

der svarte alle tre sentre på spørreundersøkelsen. 

Selv om man alltid forsøker å utrykke seg så tydelig som mulig, er det alltid rom for at 

spørsmålene misforstås. Dermed ender man opp med svar man ikke helt kan stole på. Slik er 

tilfelle med ett av hudkreftsentrene som anga et usedvanlig høyt antall leger og sykepleiere til 

daglig. Angitt antall behandlinger per måned er likevel under halvparten av andre sentre med 

halvparten så stor bemanning. 

5.7.3 Egen rolle og egne refleksjoner  

Som seksjonsleder på Seksjon for hudsykdommer, RHI, der hudkreftsenteret kommer til å  

være underlagt, er det naturlig å reflektere over egen rolle i denne prosessen. Utover min 

naturlig faglig interesse for hudkreft som hudlege, så er dette feltet ikke mitt spesialområde. 

Dermed oppstår det ingen faglige interessekonflikter. 

Det er ikke planlagt noe form for nasjonalt kompetansesenter eller behandlingssenter. Dermed 

er det ingen potensiell økonomisk gevinst eller økt prestisje for hudfaget, siden det ikke følger 

ekstra midler med implementeringen. 

Som leder og overlege er jeg mest interessert i å finne en modell som best ivaretar 

pasientgruppen med hudkreft, og som i beste fall reduserer ventelisten for denne gruppen uten 

å gå på bekostning av andre pasientgrupper. 
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6 Konklusjon 

Denne studien viser at de fleste hudkreftsentrene som besvarte det tilsendte spørreskjemaet, er 

underlagt en hudavdeling, der hudleger er førstelinjetjeneste i møte med pasienter med 

mistanke om hudkreft. Imidlertid forekommer tverrfaglig samarbeid ved de fleste sentrene, 

enten i form av regelmessige møter eller i form av felles klinikker. Det er også vanlig med 

sykepleierkonsultasjoner for å frigjøre legeressurser til andre legeoppgaver. Halvparten av 

sentrene tillater egen henvisning fra pasienter. 

De fleste sentrene har daglig klinisk virksomhet. Her tilbys det behandling for alle former for 

hudkreft, samt utvidet eksisjon ved melanom. Alle sentre tilbyr også topikal behandling for 

BCC, SCC og AK. De fleste sentrene utfører også SNB og tilbyr behandling med PDT og en 

form for mikrografisk kirurgi. Selv om noen av prosedyrene blir fysisk utført et annet sted på 

sykehuset utenfor hudkreftsenteret, inngår disse i senterets drift. Kun ett senter følger selv opp 

alle ferdigbehandlede pasienter. Alle andre sentre samarbeider med andre leger om å ivareta 

videre oppfølgning av pasientene. 

Over halvparten av sentrene har over 10 års erfaring med hudkreftsenter. Samtlige opplever 

modellen, uansett organisatoriske forskjeller, som en forbedring i kvaliteten av helsetjenester 

for pasienter med hudkreft. De fleste angir også at modellen har bidratt til å redusere 

ventelisten. Enkelte kommenterer at et hudkreftsenter sørger for behandling etter gjeldende 

retningslinjer, samtidig som at det er en viktig arena for forskning, utdanning og 

kompetanseøkning. 

For å finne organisasjonsmodellen som best passer OUS, er det viktig å enes i grunnleggende 

forhold og verdier. Basert på litteratur, klinisk erfaring og denne spørreundersøkelsen bør 

følgende kriterier være oppfylt: 

• Sykehus og klinikkledelse bør vise en tydelig satsing på prosjektet ved å bidra med 

nødvendige driftsmidler og stillinger. 

• Man bør ta sikte på daglig drift av hudkreftsenteret, der både overleger, leger i 

spesialisering og sykepleier aktiv bidrar med egne konsultasjoner. 

• For å kunne tilby en helhetlig tjeneste bør tilbudet inkludere alle former for hudkreft. 

• Tverrfaglig samarbeid bør styrkes, gjerne med regelmessige møter, men også med felles 

pasientkonsultasjoner og operasjoner. 
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• Hudkreftsenterets tilbud bør ikke begrenses av dets fysiske grenser. En abstrakt 

oppfatning av senteret bidrar til en mer helhetlig vurdering og behandling og et tettere 

samarbeid på tvers av faggrupper.  

• Ytterligere endringer etter etablering og implementering vil forekomme og må ikke 

forsinke prosjektet. Ansatte må gjennom hele prosessen være involvert, noe som vil øke 

sjansen for å lykkes. 
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8 Vedlegg 

8.1 Prosjektinformasjon 

	

"ESTABLISHMENT	OF	A	SKIN	CANCER	CENTER	AT	OSLO	UNIVERSITY	

HOSPITAL	-	A	COMPARISON	STUDY		

MASTER	THESIS		

DANIEL	DE	LA	ROSA	CARRILLO,	MD	PhD	

	
PROJECT	INFORMATION	

	

Dear	colleagues,	

I	kindly	ask	you	to	participate	in	this	project	where	the	aim	is	to	gather	

information	on	international	experience	with	skin	cancer	centers,	and	to	

find	out	which	model	would	suit	the	Norwegian	health	care	system	best.	

	 This	project	is	a	part	of	my	master	thesis	in	Health	Administration,	

but	it	is	also	an	important	source	of	background	knowledge	prior	to	the	

establishment	of	a	skin	cancer	center	in	Oslo.	

The	attached	questionnaire	contains	questions	adressing	three	aspects	of	

your	unit:	1.	Organizational	structure,	2.	Management/production	and	3.	

Experience.	I	hope	you	have	a	few	minutes	to	spare	in	order	to	fill	up	the	

questionnaire.		

	 This	is	a	descriptive	study	that	focuses	on	skin	cancer	center	as	an	

organizational	model.	Thus,	all	information	on	hospital	or	center	names,	

cities	or	name	of		contact	doctor	will	not	be	published	nor	will	it	be	

accesible.	All	data	will	be	kept	in	secured	computers	belonging	to	Oslo	

University	Hospital	and	the	University	of	Oslo,	and	will	be	erased	once	the	

project	has	been	finished	and	the	thesis	has	been	accepted,	the	latest	spring	

2020.		
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I	appreciate	your	time	and	help	with	filling	up	this	questionnaire.	I	
would	appreciate	if	you	could	send	back	the	completed	questionnaire	on	
Friday	15th	of	November	at	the	latest.	

Please,	don´t	hesitate	to	contact	me	if	you	have	any	comments	on	the	
questionnaire	or	on	the	subject.	
	
Kind	regards	
	
Daniel	de	la	Rosa,	MD	PhD	
Head	of	the	Section	of	Dermatology	
Oslo	University	Hospital	
Oslo	
Norway	
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8.2 Spørreskjema 

 

"ESTABLISHMENT	OF	SKIN	CANCER	CENTER	AT	OSLO	UNIVERSITY	

HOSPITAL	-	A	COMPARISON	STUDY		

MASTER	THESIS		

DANIEL	DE	LA	ROSA	CARRILLO,	MD	PhD	

	

QUESTIONNAIRE	

This	form	has	been	sent	to	leaders/coworkers	of	selected	European	

skin	cancer	centers	and	dermatological	departments,	where	

assesment	and	treatment	of	skin	cancer	patients	has	been	centralized	

to	a	single	unit.			

Please,	try	to	answer	the	following	questions	to	the	best	of	your	

knowledge.	

	

1. Is	your	skin	cancer	center	organized	as	a	unit/section	within	the	

dermatological	department	of	your	hospital?		

YES	___		/NO	___			

2. How	many	days	a	week	is	there	clinical	activity	in	your	skin	

cancer	center?		

____	days	a	week	

3. How	long	is	the	the	waiting	list	in	your	skin	cancer	center?	

Please	specify	the	aproximate	amount	of	time.		

(____		weeks	/				____	months)		

4. Are	there	any	regulations	in	your	city/country	concerning	

maximum	waiting	time	for	certain	patient	groups?	(for	example,	

in	Norway,	all	patients	suspected	of	having	malignant	melanoma	
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are	required	by	law	to	be	examined	within	1	week)			

YES	___		/NO	___			

5. Has	there	been	any	major	change	in	waiting	time	since	the	

establishment	of	the	skin	sancer	center?	If	so,	has	it	been	

reduced	or	increased?		

Reduced	____/	Increased_____	

6. Is	a	referral	from	a	general	practitioner	necessary	to	get	an	

appointment	at	the	skin	cancer	center?		

YES	___		/NO	___			

7. How	many	doctors	are	working	simultaneously	on	any	given	

day?		

____	doctors	are	working	on	the	same		day	

8. How	many	of	these	are	dermatology	consultants	/	how	many	are	

dermatology	trainees?		

____	consultants/	____	trainees	

9. Are	there	other	specialists	who	are	part	of	the	team?	Please	

check	next	to	the	right	answers:		

___	Plastic	Surgeon	/	___ENT	doctor	/	___Ophthalmologist	/	

___Oncologist		

10. How	many	nurses	are	working	simultaneously	on	any	given	

day?		

____	nurses	are	working	on	the	same	day		

11. Do	nurses	have	their	own	consultations	(postoperative	wound	

treatment,	PDT	aso)?			

YES	___		/NO	___			
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12. Does	your	center	offer	PDT?		

YES	___		/NO	___	

13. Does	your	center	offer	topical	skin	cancer	treatment	(Aldara,	

Picato,	Solaraze	aso)?		

YES	___		/NO	___	

14. Does	your	center	offer	surgical	treatment	for	skin	cancer?		

YES	___		/NO	___	

15. Does	your	center	offer	Micrographic	surgery	(Mohs	surgery,	

Tübinger	Torte,	ao)?		

YES	___		/NO	___	

16. If	YES,	what	type	?	____________________	

17. Does	your	center	treat	all	types	of	BCC?		

YES	___		/NO	___			

18. Does	your	center	treat	all	types	of	SCC?		

YES	___		/NO	___			

19. Does	your	center	perform	primary	excision	of		MM?	

YES	___		/NO	___			

20. Does	your	center	perform	reexcision/radical	excision	of	MM?	

YES	___		/NO	___		

21. Does	your	center	perform	sentinel	lymph	node	biopsy?	

YES	___		/NO	___				

22. Does	your	center	treat	other	forms	of	skin	cancer?		

YES	___		/NO	___	

23. Does	your	skin	cancer	center	follow	up	all	patients	that	have	

finished	treatment?	
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____	Yes,	we	follow	them	all	up/____Only	high-risk	

patients/____Follow-up	at	a	dermatologist/___Follow-up	at	a	

GP/___	A	combination	of	all	three	

24. How	many	patients	does	the	center	treat	on	average	per	month	

in	total?	This	includes	all	type	of	activity	(doctor	consultations,	

PDT,	surgery,	nurse	treatment,	aso)			

___	patients	per	month	

25. How	many	years	ago	was	the	skin	cancer	center	established?	

_____	years	ago	

26. Do	you	think	that	establishment	of	a	skin	cancer	center	in	your	

hospital	has	significantly	improved	the	quality	of	treatment	for	

skin	cancer	patients,	compared	to	previous	organizational	

models	with	no	centralization?			

YES	___		/NO	___	

27. Finally,	do	you	have	any	comments	on	your	experience	with	the	

skin	cancer	center?	

____________________________________________________________________________	

	
	

	

Kind	regards	

	

Daniel	de	la	Rosa,	MD	PhD	

Head	of	the	Section	of	Dermatology	

Oslo	University	Hospital	

Oslo	

Norway	
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8.3 Besvarelse – Organisasjonsmodell 
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8.4 Besvarelse - Kvantifisering av ulike variabler for å vurdere organisering og 
effektivitet 
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8.5 Besvarelse - Rapportering om erfaring 


