
Fastlegenes rolle i norsk 

kreftomsorg

Har PKO innspill til fastlegene i arbeidsgruppa til 
Helsedirektoratet?



Og hvor var vi da 
handlingsprogrammene ble skrevet?

• Nærmest ikke tilstedeværende når utredning, 
behandling og oppfølging skulle beskrives i 
handlingsprogrammer og i Helsedirektoratet

• Men selvsagt med i kreftomsorgen rundt i 
kommunene – der pasientene lever



Fastlegenes kreftomsorg gir

• Kontinuitet

• Langsiktighet

• Kreftoppfølging integrert i et 
helhetlig tilbud 

• Samarbeid med 

– Spesialisthelsetjeneste

– Øvrig kommunehelsetjeneste



Men 
fastlegens 

rolle 
beskrevet hos 

hdir første 
gang i 2019:



Pakkeforløp for kreft ble innført siste 
halvdel av 2015

• Nasjonal kreftstrategi 2013-17 startet arbeidet 
med Pakkeforløp

• HOD  Hdir Fastlegene invitert inn i 2014, 
oppnevnt av NFA til tverrfaglige grupper som 
skulle forberede de enkelte pakkeforløpene



Pakkeforløp kreft

• Spesielt med tanke på diagnoseveilederne

– Enkelt og godt i fastlege-hverdagen

– Ikke prinsipielle faglige endringer

• Vi var 9 fastleger med

• Og vi hadde felles møter

• Og var med å skrive diagnoseveilederne i hver 
våre pakkeforløp



Fastleger inviteres til 
handlingsprogramgrupper for kreft

• 10-11 fastleger

• Vi beholdt en fastlegegruppe

• 2 fastleger i hvert handlingsprogram

• Vi startet arbeidet med generell del om 
fastlegenes rolle ved kreft i november 2016



Fastlegens rolle i kreftomsorgen

• Vi skriver dette ut fra våre fastlegeerfaringer
• Vi ser til Nasjonale handlingsprogram

– https://helsedirektoratet.no/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreft

• Vi er kontinuiteten – mot fragmentert 
spesialisthelsetjeneste

• Vi kjenner dem fra før
• Dette er noen av våre sykeste som trenger oss og 

et godt samarbeid mellom oss og 
spesialisthelsetjenesten

https://helsedirektoratet.no/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreft


I handlingsprogrammene

• Vi begynner å se tydeligere

– Overføring av arbeid til fastlegene

– Ikke nødvendigvis evidens om økt overlevelse bak 
Handlingsprogrammenes anbefalinger om til dels 
hyppige og langvarige kontroller

– Problem at spesialisthelsetjenesten overfører sine 
program til fastlegene



3 store grupper med mange kontroller

• Eks på kontroller overført fastlegene

– Ca colon

– Ca mamma

– Malignt melanom



Kontrollopplegg etter tykk- og 
(endetarms)kreft stadium II og III

• Overført fastlegene i 2013
– Men svak evidens for bedret overlevelse (D)
– ”Det er lang tradisjon for at pasienter etter kurativ 

behandling for kreft i tykk- og endetarm følges 
systematisk opp i 5 år. ”

– Vanskelig å avvikle….
– Tradisjon – trygt for pasienten??

• Hos fastlegen har det ikke vært innkallingsrutiner 
som sikrer pasientene og de kommer ofte for 
mange andre ting, lett å glemme kontroller hos 
”friske”



Kontrollopplegg 2013-19, og nå?

	
2013-	 CEA	 CT-

lever/	
abd	

UL-
lever	m	
kontr	

CT-
lunger	

Koloskopi	

1	mnd	 X	 	 	 	 	

6	mnd	 X	 X	 	 	 	

12	mnd	 X	 	 X	 X	 	

18	mnd	 X	 	 X	 	 	

24	mnd	 X	 	 X	 X	 	

30	mnd	 X	 	 X	 	 	

36	mnd	 X	 	 X	 X	 	

48	mnd	 X	 	 X	 X	 	

54	mnd	 X	 	 	 	 	

60	mnd	 X	 X	 	 X	 X	

	

2019?	 CEA	 Info	+	
evt	
kjemo	

Onko-
log	

CT	
lunge/	
lever/	
abd	

Kolo-
skopi	

1	mnd	 X	 X	 	 	 	

3-6	
mnd	

	 	 X	 	 	

12	
mnd	

X	 	 	 X	 	

24	
mnd	

X	 	 	 X	 	

36	
mnd	

X	 	 	 X	 	

60	
mnd	

X	 	 	 	 X	

Tils 7 CT-us
6 u.l.

Tils 3 CT-us
0 u.l.



Ca mamma kontroller
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkreft/oppf%C3%B8lging-og-etterkontroll/kontrollhyppighet

• Pasientene bør vanligvis følges opp i 10 år 
etter primærbehandlingen.

• For pasienten er det viktig å ha en følelse av å 
være ivaretatt på en trygg måte.

• Det er ingen dokumentasjon på at 
omfattende og hyppige kontroller bedrer 
prognosen hos brystkreftpasienter



Ca mamma, kontroll i 10 år etter avsluttet 
kurativ behandling, pas > 35år

• De første 2 år: Kontroll i regi av behandlende sykehus årlig med 
legekonsultasjon.

• 3. og 4. år: Årlig kontakt med behandlende sykehus gjennom 
telefonkonsultasjoner (sykepleier eller lege) eller sykepleiestyrte kontroller 
i regi av sykehus. Klinisk undersøkelse (og eventuelt konsultasjon) ved 
fastlege eller ved lege på sykehus.

• 5. år: Kontroll i regi av behandlende sykehus med legekonsultasjon.

• 6.-9. år: Behov for kontakt med behandlende sykehus vurderes ved 5. 
årskontrollen. Hvis behov, vurderes årlige telefonkonsultasjoner i regi av 
sykehus sammen med klinisk undersøkelse/konsultasjon ved fastlege. Hvis 
intet behov for kontakt med behandlende sykehus, kun oppfølgning i regi 
av fastlege.

• 10. år: Kontroll i regi av behandlende sykehus med legekonsultasjon.

• Årlig mammografi-us, ikke rutine-gu utover hvis annen indikasjon



Malignt melanom – oppfølging 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1468/IS-

2723_Handlingsprogram_maligne_melanomer.pdf

• Vel halvparten av alle pasienter behandlet for 
malignt melanom får residiv. 

• Av disse er vel 20 % lokale residiv; dvs. satellitt eller in-
transit metastaser, 

• 50 % i regionale lymfeknuter og 30 % fjernmetastaser (142). 

• Ved lokalisert malignt melanom er tumortykkelse (Breslow) 
den viktigste prognostiske faktor, dernest ulcerasjon (144). 

• Selv om tidligere studier har vist at vel 60 % av 
residivene fanges opp av pasientene selv, vil 
kontrollene være viktige også for å gi pasienten 
trygghet og informasjon om sykdommen.



Malignt melanom - oppfølging

• Stadium 0 og 1A: kun én undersøkelse hos hudlege

• Stadium IB-IIA(T1bN0M0 – T3aN0M0)

– Klinisk kontroll (av fastlege?): (i 5 år, 14 kontroller)
• hver 3 måned i 2 år deretter hver 6 måned i 3 år

– det kan vurderes bruk av ultralyd hver 3 måned i 1 år deretter 
hver 6. måned i 2 år. 

• Stadium IIB-III(T3bN0M0 - T1-4N1-3M0) 
– Klinisk kontroll (av spesialist/hudlege):

• hver 3.måned i 2 år, deretter hver 6.måned i 3 år.
– det kan vurderes bruk av ultralyd hver 3. måned i 1 år, deretter 

hver 6. måned i 2 år, deretter årlig i 2 år, 

– og eventuelt PET-CT etter 6, 18 og 30 måneder. 



Oppfølging av MM st IB - IIA 

• Den første kontrollen etter malignt melanom bør 
foregå hos hudlege som kan skissere videre 
kontrollopplegg ut fra gjeldende retningslinjer, og gi en 
samlet vurdering. 

• Den videre oppfølging kan ofte skje hos fastlege, men 
pasienter som vurderes å være i risikogrupper (f.eks. 
familiær opphopning, atypisk nevussyndrom, flere 
primære melanom) bør helt eller delvis følges opp av 
hudlege. 

• Deretter er kontrollerende lege ansvarlig for oppfølging 
og eventuelt henvisning tilbake til 
spesialisthelsetjenesten. 



Overføringer uten diskusjon med 
fastlegene eller kommunene

• Oppgaver overført uten diskusjon – mens 
evidensen for nytten av kontrollopplegget er 
usikker

• Fastlegene har ikke innkallingsrutiner eller 
andre systemer for dette

• Mange kontroller. Har vi resursene?

• Hvordan burde overføringen være?

24.05.2019



Kreftkontroller av god kvalitet

Kunnskapsbasert innhold

Hensiktsmessig arbeidsdeling mellom 
fastleger og sykehus – likeverdig 
samarbeid!

Vekte behandlings- og kontrollintensitet med 
livsforlengelse som mål, mot pasientens samlede 
livskvalitet og egne preferanser



Fastlegens rolle i kreftomsorgen

• Hvilken plass skal fastlegene ha i forebygging, 
mistanke, diagnose, oppfølging og kontroller?

• ”Vi” er nå med i diskusjonen

• Vår rolle er beskrevet

• Enkeltprogrammene er forskjellige men likevel 
like i mye

– Viktig ved inngang

– Kontroll etter avsluttet behandling



Fastlegens rolle beskrives

• Av oss

• Gode veiledere fra hdir
• Kritisk lys på kontroller og oppgaveoverføring/deling

• Samarbeidsfora mellom lege i sykehus og 
allmennpraksis må arbeide med dette

• Hvilke innspill har dere?

• Hvordan bør vi jobbe videre med dette?

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/fastlegen
s-rolle-ved-kreft#henvisning

https://www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/fastlegens-rolle-ved-kreft#henvisning

