
Samhandlingsmøte 1 april   

 
Tema: «Vi markerer 5 år med pakkeforløp kreft- hvordan virker det? Moderne kreftbehandling. 
Dialogmeldinger» 
 
Store auditorium ved Sykehuset i Vestfold 
Kl. 18.00 – 21.00 
Kurs: Godkjent med 3 timer som del av åpen møteserie 
 

Det er nå 5 år siden pakkeforløp for kreft ble opprettet. Har pasientene vi henviser til pakkeforløp 

faktisk kreft? Henviser vi de riktige pasientene? Hvordan praktiseres diagnostisk pakkeforløp? På 

møtet vil du få informasjon om dette, og vi oppdateres på de viktigste pakkeforløpene med et klart 

fokus på det som er viktig for fastlegen å kjenne til. I tillegg gis nyttig informasjon om moderne 

kreftbehandling inklusiv robotkirurgi.  

Det blir også en oppdatering av hvordan dialogmeldinger har blitt tatt i bruk, med gode erfaringer og 

mulighet for spørsmål og avklaringer.  

 

5 år med pakkeforløp kreft – moderne kreftbehandling – dialogmeldinger 
 

18.00 – 18.14 Introduksjon til tema fra PKO – med mentimeter 
 

18.14 – 18.55 «De fire store + to små» -  del 1.  
Innledning pakkeforløp, og sentral informasjon pakkeforløp prostatakreft og 
tykk- og endetarmskreft.  

18.50 – 19.15 Moderne kreftbehandling/Robotkirurgi  
 

19.15 – 19.45 Pause med servering 
 

19.45 – 20.40 «De fire store + to små» -  del 2.  
Sentral informasjon pakkeforløp lungekreft og brystkreft. Diagnostisk 
pakkeforløp og pakkeforløp metastase med ukjent utgangspunkt. 

20.40- 21.00 Dialogmeldinger.  
Erfaringer så langt. Hvordan blir de brukt, og hva har vi lært av gode eksempler? 
Dialog om meldinger.  

 

Fra sykehuset har vi veldig god deltakelse med bidrag fra:   

- Diagnostisk pakkeforløp: Seksjonsoverlege Marte Holmberg 
- Pakkeforløp metastase med ukjent utgangspunkt: Seksjonsleder Ole Kristian Andersen 
- «Moderne» kreftbehandling onkologi: Seksjonsleder Ole Kristian Andersen 
- Pakkeforløp prostata: Seksjonsleder Stein Øverby og overlege Sven Löffler 
- Pakkeforløp bryst: Overlege Einar Vigeland og seksjonsoverlege Helle Kristine Skjerven 
- Pakkeforløp lunge: Ikke avklart 
- Pakkeforløp tykk- og endetarm: Ikke avklart 
- Robotkirurgi: Overlege Lars Thomas Seeberg 
- Pakkeforløp generelt: Kreftkoordinator Kristine Lindhjem 
- Dialogmeldinger: Seksjonsleder Nina Liljebæck.  


