Til
Administrerende direktør OUS,
Styret ved Oslo Universitetssykehus

04.september 2014

Vedrørende samlet brystsenter på Oslo Universitetssykehus
Vi viser til tidligere brev, mailutveksling og møte med representanter fra Oslo
Universitetssykehus angående planene for et brystsenter i Oslo. Brystkreftforeningen
satte pris på å bli invitert til møte 2. juni 2014 og få informasjon om prosessen som
pågår for å etablere et nytt brystsenter på Radiumhospitalet.
Brystkreftforeningen er dessverre ikke fornøyd med innholdet i planene, ut fra den
informasjon vi per i dag besitter. Vi er heller bekymret, og kan ikke se at Oslo
Universitetssykehus’ planer for et brystsenter vil gi et brystsenter for fremtiden. For
oss fremstår planene mer som en påtvunget samlokalisering av to sykehus fremfor
et fullverdig brystsenter. Vi finner det underlig at dette alternativet faktisk er valgt, og
på hvilket grunnlag.
For Brystkreftforeningen er det som tidligere uttrykt, viktig å sikre at realiseringen av
et brystsenter er i tråd med pasientenes behov med tanke på et helhetlig
pasientforløp. Som kjent skal snart pakkeforløpet for de ulike kreftformene
implementeres i helseforetakene. Et nytt brystsenter må selvsagt også ha
internasjonal standard som gir grunnlag for Eusoma-sertifisering.
I tillegg vil et brystsenter i Oslo, hvor man har landets beste tverrfaglige ekspertise,
kunne være en modell for hele landet. Dette bør også være et argument for at OUS
lager planer for det nye brystsenteret hvor internasjonal standard legges til grunn.
For å nå målet om et brystsenter tilpasset pasientens behov, som i tillegg til faglig
kvalitet gir pasientene trygghet gjennom samlet kompetanse, er det viktig at
pasientene får ta del i etableringen av brystsenter ved Oslo Universitetssykehus.
Brystkreftforeningen gjentar ønsket om å få være delaktige i prosessen som
brukerrepresentant i arbeidet med nytt brystsenter i Oslo. Vi imøteser mer
informasjon om det videre arbeidet, og håper det foreligger mer informasjon som gir
oss grunn til å bli tryggere på at et nytt brystsenter vil gi et optimalt behandlingstilbud.
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