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Oppfølging av pasienter med prostatakreft av uroterapeut/ kreftsykepleier/ 
spesialsykepleier.  10.01.2012

Prosjektbeskrivelse:
• Store utfordringer i diagnostikk og oppfølging av pasienter med prostatakreft. Det er en sterk 

økning i diagnostisering av prostatakreft, og flere enn tidligere blir operert. Ca 4-5 pr uke.
• Jobbglidning med samarbeid mellom fastlege til uroterapeut/ kreftsykepleier/ 

spesialsykepleier vedrørende kontroller fordi oppfølgingen i dag ikke er av tilfredsstillende 
kvalitet. 

• Etablere/videreutvikle samarbeid med primærhelsetjenesten gjennom økt dialog og 
kompetanseoppbygging, vil kunne kvalitetssikre omorganisering av pasientflyten ved 
urologisk poliklinikk.

Beskrivelse av hvordan prosjektet bygger opp under gode pasientforløp:
I dag har pasienten konsultasjon hos uroterapeut 10 dager etter operasjonen for fjerning av kateter og 
suturer. Uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier kan med tettere oppfølging av pasientene 
kartlegge og hjelpe de med konsekvenser som følge av behandlingen med fokus på livskvalitet 
videre. Dette vil også hjelpe primærhelsetjenesten i oppfølgingen videre. Får kartlagt og behandlet de 
konsekvensene som operasjonen kan medføre tidligst mulig, sette inn tiltak, slik at pasientene slipper 
minst mulig ubehag.

Kompetanseoverføring mellom lege og uroterapeut/kreftsykepleier/spesialsykepleier skjer bl.a. ved 
at ansvarlig overlege utarbeider opplæringsskjema og maler – for konsultasjonene til bruk for 
uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier.

Informasjonsstrategi 
For å sikre et godt system for kontroll utarbeides maler for kontrollhyppighet.  Informasjonen følger 
pasienten til fastlegen.  
Ytterligere videreutvikling av intern og ekstern informasjonsstrategi planlegges gjennomført med 
erfaringsutveksling med Aker Universitetssykehus. 
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Beskrivelse av tilgrunnliggende behovs og aktivitetsanalyser:
Det opereres ca 140 pasienter med prostatakreft ved St. Olavs Hospital, urologisk seksjon hvert år. 
Disse følges per i dag opp av uroterapeut, kirurg og fastlege. Ønsker at uroterapeut følger opp disse 
pasientene også 6 måneder etter operasjonen.
Ved å kontrollere pasientene av uroterapeut/kreftsykepleier/spesialsykepleier og fastlege kan 
kompetanse og kvalitetssikring av oppfølging i primærhelsetjenesten kvalitetssikres.
Urologisk seksjon har en underkapasitet på ca 1000 legetimer i året.

Muligheter for erfaringsoverføring til andre enheter / foretak:
• Andre helseforetak i og utenfor regionen
• Andre avdelinger kan bruke våre erfaringer med jobbglidning knyttet til kontroller.
• Kan overføres til andre fagfelt hvor det er samarbeidskonsultasjoner mellom lege og 

spesialsykepleier.

Beskrivelse av målbare mål:
• Bygge opp fagmiljø/ kompetanse innen primær- og spesialisthelsetjenesten.
• Bedre kvalitet på oppfølging av pasienter med prostatakreft.
• Bedre grunnlag for primærhelsetjenesten til å ta over kontrollene etter ½ år
• Utdanne flere uroterapeuter.

Beskrivelse av studier, planlagte artikler og forskning som følger prosjektet.
• Starte arbeid med:

o Kartlegging og måling av pasienttilfredshet bl.a. ved bruk av spørreskjema
o Evt. bruke arbeidet til å planlegge en mastergradsutdanning/
o Etablere og kvalitetssikre ordningen med felles oppfølging med spørreskjema knyttet 

til oppfølging av uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier sammenlignet med 
oppfølging hos fastlege.

Egne ressurser brukt på en ny måtet i prosjektet:
Bruker uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier til konsultasjoner/ kontroller, forbedre og 
videreutvikle dagens oppfølging av pasienter i samarbeid med legene ved avdeling for urologi og 
primærhelsetjenesten.

Hvordan prosjektet organiseres og styres:
• Styringsgruppe: Klinikksjef Ola Sæther(Leder)

  Seksjonsleder Augun Blindheim
 Seksjonsleder Marie Koch Lorvik

• Prosjektgruppe:  Overlege Anders Angelsen(Leder)
  Uroterapeut Inger Stokkan
  Sekretær Martha Drageid

Også samarbeidet med fag og fagforeninger:
Orientert hovedtillitsvalgt sykepleie. Orientere tillitsvalgt for legene.

Prosjektbudsjett:
1. Lønn til opplæring av uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier i 40 % stilling i 6 mnd  -

kr. 220.000,-
2. Hospitering for uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier hos andre universitetssykehus i 

Norge og Sverige – kr. 40.000,-.
3. Etablere/videreutvikle samarbeid med primærhelsetjenesten  - kr. 120.000,-
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4. Rapport og artikkelskriving, samt gjennomgang av spørreskjema. – kr. 50.000,-
5. Videreutdanning/ mastergradsutdanning uroterapeut/ kreftsykepleier/ spesialsykepleier – kr. 

120.000,-
6. Innkjøp litteratur                                                              - kr. 10.000,-

Samlet prosjektbudsjett kr. 560.000,-

Fremdriftsplan:
1. Start 01.02.2012
2. Milepæler 20.06.2012

a. Uroterapeut/kreftsykepleier/spesialsykepleier ansatt
b. Etablert kontakt med primærhelsetjenesten
c. Gjennomgang av erfaringer
d. Mastergradsutdanning:

Opptak- april 2012
Oppstart- august 2012
Innlevering mastergradsoppgave- juni 2015

3. Prosjektslutt 31.12.2015

Med vennlig hilsen 

Ola D. Sæther                                               Marie K. Lorvik
Klinikksjef/professor dr.med                                      Seksjonsleder spl.
Kirurgisk klinikk                                                         Kirurgisk poliklinikk


