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Kommende styremøte i Helse
Møre og Romsdal neste uke
blir en dragkampmellom sju-
kehusa om kreftpasientene.

KREFTPLAN. Mens legene i Åle-
sund ikke vilmiste funksjoner til
St. Olavs, protesterer legene i
Moldemot åmiste funksjoner til
Ålesund.
Det er heftige protester å finne

i høringsuttalelsene knyttet til
Regional kreftplan 2011–2020.
Bakteppet er en anslått økning

av krefttilfeller på nær 30 pro-
sent fra 2008–2020.
– En bør fraråde kreftplanen

slik den foreligger. En må kreve
bedre dokumentasjon, endring
eller utsettelse. Den sentralise-
ringen somdet her legges opp til,
vil gi innbyggerne i Møre og
Romsdal et dårligere og ikke li-

keverdig helsetilbud, mener
Henrik Erdal, foretakstillit-
svalgtfor overlegene i Helse
Møre og Romsdal.

Faglig? – Planen anbefaler «at all
gynekologisk kreftkirurgi iHelse
Midt-Norge sentraliseres til St.
Olavs Hospital » uten å føre noe
faglig argument for dette. Faktisk
førtest det ingen argument for
dette, en bare kommer med
denne anbefalingen, kommente-
rer Kvinneklinikken i Ålesund.

Bryst & tarm. I Molde mener le-
gene påmedisinsk avdeling at ar-
gumentene for å frata sjukehuset
kreftkirurgien, ikke holder mål.
– Når det gjelder kreftkirurgi

innenformammakirurgi og colo-
rektal canser så er det først og
fremst kirurgene som ivaretar
denne behandlingen. Både ope-
rasjonsvolum og operasjonsre-
sultater vedrørende disse kreft-
typene, ligger ikke under for
andre sykehus vi kan sammen-
likne oss med.
– Dessuten er det i Ålesund en

assistentlege under utdannelse i
onkologi.
Hun ønsker å arbeide i Molde

når hun har fullført sin spesia-
listutdannelse. Hvis man skulle
sentralisere kreftkirurgien bare
til Ålesund og Trondheim, må
man forvente en forlenget vente-
tid for pasientene fra kreftsyk-
dommen er diagnostisert til
operasjon. Den faglige begrun-
nelse i kreftplanen for å frata
Molde kreftkirurgiske oppgaver
sommammakirurgi og operasjon
for colorektalcanser, er dårlig.

Tvert imot bør kreftkirurgien
vedMolde sykehus styrkes og ut-
bygges, påpeker seksjonsover-
lege Ove J Lange.

Mer tarm. Kirurgisk avdeling i
Ålesund mener at rectumcancer-
kirurgi i Møre og Romsdal bør
samles i Ålesund og har faglig ka-
pasitet til å ta hånd om det kirur-
giske tilbudet til alle coloncancere
i fylket omdet blir behov.

Et par flere senger og behov for
å etablere robotkirurgi blir her
nevnt.

Mer utstyr. Avd. overlege Karl
RothÅlesundmener kreftplanen
trekker en rekke konklusjoner
som vil få stor betydning for ut-
viklingen av radiologiske tjenes-
ter i Helse Møre og Romsdal.
Sannsynligvis vil det i planpe-

rioden også være aktuelt å vur-
dere PET, CT/PET, MR ved
Ålesund sjukehus. Ved Ålesund
sjukehus er CT-kapasiteten-
sprengt og i 2013 må det anskaf-
fes en nyCT-maskin. Det er også
behov for oppgradering av ene
MR-maskinen.

Varsku.Mangelen på patologer i
fylket beskrives som sårbar, og
kan bli kritisk. Uten at større
grep blir tatt, vil det ta uforsvar-
lig lang tid å få svar på prøver og
kreftsjukdommen kan da forver-
res.
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Massiv kreftprotest
■ Både Ålesund ogMolde sjukehus frykter å bli tapere

PATOLOGMANGEL.Med dagens bemanning av patologer i Helse Møre og Romsdal vil en kreftøkning på nær 30 prosent fram mot 2020 gi uforsvarlig lang svartid på kreftprøver. Det
ytres behov for å utdanne flere i samarbeid med St. Olavs Hospital, for å sikre rekrutteringen. Her er patolog Harald Aarset ved St. Olavs avbildet. ARKIV: KNUT ARNE AARSET

KREFT. Kreftavdelinga i Ålesund trenger ny strålebunker. Radiologisk
avdeling har og meldt behov for PET, CT og MR-maskin.

En bør fraråde
kreftplanen slik den
foreligger
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