Oslo, 22. juni 2011

Til: Helse og omsorgsdepartementet, ved statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen
Jan Eirik Thoresen, adm. direktør Oslo Universitetssykehus

Vedr. situasjonen ved Brystkreftdiagnostisk senter ved Ullevål Sykehus
Viser til medieoppslag i Aftenposten torsdag 16.6.2011 hvor det blir redegjort for situasjonen
ved Brystkreftdiagnostisk senter (BDS) ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål. Her
kommer det frem at pasienter, med mistanke om brystkreft, må vente opp til 12 uker før de
blir undersøkt ved BDS. Pr. i dag venter det om lag 90 kvinner i denne køen. Særlig haster det
å komme til utredning for 25 kvinner. Foreningen for Brystkreftopererte (FFB) er intervjuet i
samme artikkel, og ønsker å følge opp kritikken rettet mot situasjonen ved OUS. FFB mener
dette er en akuttsituasjon, som krever umiddelbar oppfølging. Vi ber derfor Helse- og
omsorgsdepartementet og ledelsen i OUS om å redegjøre for hvilke tiltak som blir gjort for å
møte den lange ventetiden det er for utredning ved BDS Ullevål Sykehus.

Foreningen for Brystkreftopererte er en pasientforening, og er assosiert medlem av
Kreftforeningen. Vi jobber for å ivareta brystkreftoperertes rettigheter. På vegne av våre
12 500 medlemmer mener FFB situasjonen ved BDS på Ullevål sykehus er uakseptabel og
svært uheldig for de pasientene som venter på undersøkelse. I følge pasientrettighetsloven
skal henvisning fra fastlege til spesialhelsetjenesten vurderes innen 30 dager, og med særlig
mistanke om brystkreft, skal det henvises innen 14 virkedager. Derfor ønsker FFB at Oslo
Universitetssykehus gir pasientene dette gjelder et alternativ, for å gi dem den rettigheten de
har krav på. Et alternativ kan enten være et forsterket tilbud ved BDS i en kortere periode,
særlig med tanke på den gruppen det haster mest for. Ellers må man se på andre muligheter til
å henvise dem til andre sykehus, med kortere ventetid.

FFB vil også i denne sammenhengen påpeke det åpenbare behovet for et åpent og tilgjengelig
tilbud ved brystkreftdiagnostiske senter i Norge, noe som vil sikre pasientgruppen tidlig
avklaring og behandling. Å gi rask kreftdiagnose har viktige medisinske og psykiske
grunngivinger. FFB er derfor svært oppgitt over planlagt nedleggelse av ekstra (kveldsåpent)
diagnostikk ved OUS, fra og med 1. oktober i år. FFB sin målsetting er at pasientgruppen skal

ha et tilbud om utredning og behandling innen 48 timer. Det skal ikke være ventetid på
kreftbehandling i Norge.

FFB har stor forståelse for at i en omstillingsprosess, som OUS gjennomgår nå, vil det være
tilpassningsproblemer og middelbare situasjoner. Likevel må pasienters rettigheter ivaretas,
og dette krever ekstra ressurser og tiltak. Man kan ikke stå inne for den situasjonen som har
oppstått nå, og fortsatt hevde at omstillingsprosessen ikke får konsekvenser for pasientene.

FFB ber derfor HOD og ledelsen i OUS kan komme med snarlig tilbakemelding om hvilke
tiltak som settes i verk for å utbedre situasjonen ved BDS på Ullevål Sykehus.
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