Oslo, 21.desember 2006

Adm.direktør Bente Mikkelsen
Helse Øst
Postboks 404
2303 Hamar
cc. Adm. Dir. Tove Strand Gerhardsen, Ullevål Universitetssykehus

Nedleggelse av plastikk-kirurgisk avdeling på Ullevål Sykehus
Foreningen for brystkreftoperert er en pasientforening tilsluttet Kreftforeningen. Vi har i dag
12 500 medlemmer. Vårt formål er bla å ivareta de brystkreftoperertes interesser på alle
områder, og rekonstruksjon etter en brystkreftoperasjon har vært en av våre fanesaker i mange
år. Det er med stor forbauselse vi hører at det er planer om å legge ned plastikkirurgisk
avdeling ved Ullevål Universitetssykehus.
Med vel 600 brystkreftoperasjoner i året, er Ullevål det sykehuset som utfører flest slike
operasjoner i Norge. Sykehuset har også vært og er blant de fremste når det gjelder all
oncoplastikk og direkte rekonstruksjon, og spesielt når det gjelder sistnevnte, er et tett
samarbeid mellom kirurg og plastikk-kirurg en forutsetning. Svært mange av våre medlemmer
blir rekonstruert etter sin brystkreftoperasjon på Ullevål og er meget fornøyd, takket være
sykehusets enestående kompetanse på dette feltet. Forslaget om å legge ned den plastikkkirurgiske avdelingen, er derfor helt uforståelig.
Vi stiller oss også det spørsmål hvordan dere har tenkt å ivareta denne gruppen pasienter i
fremtiden, både når det gjelder sykehus, kompetanse og ventetid. Det er nærliggende å tro at
Rikshospitalet vil overta disse operasjonene, men det forutsetter da at den plastikk-kirurgisk
avdelingen der må bygges ut tilsvarende. Rekonstruksjon av et bryst som er fjernet, er for de
fleste brystkreftpasienter en helt nødvendig del av behandlingen, og en lang ventetid betyr en
stor psykiske påkjenning. Dette gjelder ikke minst de kvinner som fjerner brystene
profylaktisk.
Hvis det er tenkt at Helse Øst skal kjøpe plasser for rekonstruksjon på private klinikker, faller
alle de pasienter som ønsker de avanserte Diep og Tram operasjonene utenfor.
Rekonstruksjon med silikon som de private klinikker tilbyr, passer slett ikke for alle.

Foreningen for brystkreftopererte vil gjerne ha en begrunnelse for forslaget om å legge ned
plastikk-kirurgisk avdeling på Ullevål. Det er mange tusen kvinner som venter på det svaret.
I håp om en snarlig tilbakemelding.
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