
Søknadsskjema for nasjonale kompetansetjenester

Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye
nasjonale kompetansetjenester

Helse Sør-Øst

Håvard Danielsen, instituttleder
Sigbjørn Smeland, klinikkleder

Beskrivelse av tjenesten —innhold og avgrensning

Oncolex er et nettbasert oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
med kreft.

Gi en beskrlvelse
av innholdet i Målgruppene for Oncolex er helsepersonell som jobber eller er under utdanning innen

kreftomsorgen i Norge. Oncolex har som mål å bidra til et kontinuerlig kvalitetsarbeid i tilbudettjenesten.
som pasientene møter i de ulike behandlings-inivåene innen kreftomsorgen i Norge.

Hvilken eller
Prosjekt Oncolex (2004-2008) ble opprettet ved Institutt for medisinsk informatikk vedhvilke

pasientgrupper daværende Radiumhospitalet HF. Prosjektet ble støttet økonomisk av Helse-Sør (senere
eller diagnoser er Helse Sør-Øst). I april 2006 ble gynonkologi lagt ut på nett som første krefttype. I desember
målgrupper for 2008 var alle de 43 krefttypene på plass.
kompetanse-

I dag benyttes oppslagsverket ukentlig av cirka 7 000 brukere.tjenesten?

Hvilke Oncolex gjør det enkelt å finne informasjon om kreft og kreftbehandling i samsvar med
helsemessige nasjonale handlingsprogram for de ulike kreftformene eller der de ikke er utfyllende
tilleggsgevinster i standardbehandling ved OUS. Oppslagverket gir tilgang til all kreftinformasjon på et sted.
form av bedre Bakgrunnsstoff, oppdaterte prosedyrer og register for medikamentell kreftbehandling er gratis
prognose eller

tilgjengelig uten noen form for passord.livskvalitet
forventes I tillegg til punktvise, skriftlige forklaringer på prosedyrene, er de også rikt illustrert. Dette
etableringen av gjøres ved bruk av illustrasjoner, animasjoner, foto og video. Alle operasjoner er filmet,
tilbudet å føre til?

redigert og presenteres med kommentarer og grafikk. Vi har utviklet et spesialstativ for filming
av åpne operasjoner. Dette gir gode bilder selv ved kirurgi dypt i bekkenet og abdomen.
Muligheten for illustrasjoner og annen visuell framstillinger gir gode muligheter for framstilling
av prosedyrer innen for eksempel stråleterapi.

Innen hver type finner du generell informasjon om den aktuelle krefttypen, diagnostikk- og
behandlingsmetoder, oppfølging og pasientinformasjon.

Oncolex inneholder også Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB), og
registeret består i dag av vel 1100 kurer. Kurdefinisjonene og arbeidsskjemaer kan lastes ned
direkte eller som XML-filer til bruk i lokale pasientadministrative systemer.

Ansvarlig
avdeling

Navn på
tjenesten"

Helseforetak Oslo universitetssykehus

Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Oncolex- et nettbasert oppslagsverk for krefbehandlingt

RHF

Ansvarlig
person



2.
Hvilken type
kompetanse-
tjeneste er det
snakk om?

Jf veiledningen
punkt 3.

o Små pasientgrupper

Store pasientgrupper

o Sjeldne funksjonshemninger

Kommentarer: Dekker alle diagnosegrupper innen kreft



Hva er de
viktigste
aktivitetene for
kompetanse-
tjenesten?

Jf veiledningen
punkt 3.



Hvordan er
oppgavene tenkt
ivaretatt overfor
hele landet?

Jf. veiledningen
punkt 2.

Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten.

o Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson, og deres pårørende.

o Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå.

o Forskning, fag- og metodeutvikling (Kan innebære register/biobank).

Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling (Kan innebære register/biobank).

Kommentarer: Oncolex vil understøtte oppdatert formidling av nasjonale
behandlingsretningslinjer innen kreftområdet og gjennom det bidra til ensartet behandling av
høy kvalitet i Norge

Oncolex som en webbasert løsning er landsdekkende og tilgengelig for alle da den ikke krever

passord for tilgang



Hva er
begrunnelsen for
at en nasjonal
kompetanse-
tjeneste vil bedre
filbudet til
pasientgruppen?

Oncolex vil sikre en effektiv og oppdatert formidling av nasjonale behandlingsretningslinjer og
dermed understøtte ensartet kreftbehandling av høy kvalitet. Oncolex har som mål å bidra til
et kontinuerlig kvalitetsarbeid i tilbudet som pasientene møter i de ulike behandlings-nivåene
innen kreftomsorgen i Norge.

Begrunneise for et kompetansesenter er å sikre nasjonal forankring og framtidig drift av
Oncolox.

Oncolex er utviklet som et ledd i en regional strategi og vil som kompetansesenter bli forankret
i en nasjonal strategi for kvalitetssikring av helsetjenester ved å bidra til å kvalitetssikre det
tilbudet pasienter møter på de forskjellige sykehusene.

Diagnostikk og behandling av kreft skal gjennomføres i tråd med nasjonale
handlingsprogrammer, og ny behandling skal gjøres tilgjengelig for alle. Handlingsprogrammer
er utviklet for en rekke kreftformer og vil i løpet av kort tid være tilgjengelig for alle
diagnosegrupper. Oncolex bidrar til at helsepersonell har tilgang til oppdaterte standarder og
ny behandling definert gjennom disse handlingsprogrammene. Denne strategien er forankret
med ledelsen i Helsedirektoratet og ser at de tekniske mulighetene i Oncolex styrker
tilgjengeliggjøringen av disse retningslinjene utover det for eksempel en ren tekstlig
presentasjon vil gjøre.

Ved en status som kompetansesenter vil det være naturlig å forankre innholdet under de ulike
diagnosegruppene med de nasjonale faggruppene innen kreft som norsk brystkreft gruppe,
norsk lymfomgruppe etc.

Status som et nasjonalt kompetansesenter vil sikre forankring og drift av Oncolex.

Hva er
kunnskaps-
grunnlaget i
forhold til nytten
av å opprette en
nasjonal
kompetanse-
tjeneste?



Hva omfattes
ikke av tjenesten:

Gi en beskrivelse
av grense-
oppgang mot
annen
virksomhet og
evt. gråsoner.

Målgruppen for Oncolex er helsepersonell. Språk og innhold er derfor primært ikke rettet mot
pasienter eller pårørende.
En videreutvikling av Oncolex vil naturlig være at pågående kliniske forskningsprotokoller
innenfor de ulike kreftformene presenteres.

8.
Vil kompetanse-
tjenesten gjøre
bruk av eller
samarbeide med
utenlandske
institusjoner?

Det er etablert et samarbeid med M. D. Andersen Cancer Center, Houston, Texas gjennom
Global Academic Network av ledende kreftinstitusjoner i verden.

Beskrivelse av fagmiljø og ressurstilgang

Oncolex har en redaksjon som jobber med både teknisk utvikling og innholdsproduksjon. De
medisinske forfatterne i redaksjonen samarbeider med fagansvarlige spesialister innenfor hver
krefttype, slik at innholdet som presenteres på nettsiden er oppdatert og i henhold til
standarder. Som et nasjonalet kompetansesenter er det planlagt at fagredaksjonen utvides
med en person fra hver av de andre helseregionene i deltidsstilling.Den tekniske løsningen
gjør at innhold kan legges ut med en viss varighet. Når dette skjer får fagansvarlig beskjed om
at de må godkjenne prosedyren for et nytt år eller gjøre endringer slik at den er i henhold til
oppdaterte standarder.

9.
Gi en beskrivelse
av miljøets
kompetanse i
forhold til
oppgavene som
skal ivaretas som
kompetansesent
er.

Gjør rede for
hvordan
kompetansen er
tenkt vedlikehold
i årene framover.

Jf. veiledningen
punkt 7.



Som nasjonalt kompetansesenter vil det utnevnes en faglig referansegruppe som kan sikre
forankring og lik tilgang til tjenesten og bidra til at Onkolex/nasjonalt kompetansesenter innen
kreftbehandlingi drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krev som er stilt.
Referansegruppen vil være i tillegg til fagredaksjonen som også vil ha en sammensetning fra
alle helseregioner.

Som Nasjonalt kompetansesenter vil det ansettes en overlege/spesialist fra de fire regionene
i redaksjonen.

For å sikre den fremtidige driften av Oncolex vil dette forutsette:

Redaksjonen ( 2 årsverk )

Fagredaksjon:: Overlege/spesialister fra RHF 50 % + 3 x20 % (1.1 årsverk)

Frikjøpte fagansvarlige/spesialister timesbases = ( 1,0 årsverk )

Utvikling ( 0,5 årsverk )

Multimedia ( 0,5 årsverk )

Drift ( 0,25 årsverk )

Driftskostnader oncolex infrastruktur på anslagsvis 350 000 NOK

(servere, lisenser, programvare mm)

 
Nasjonale
funksjoner skal
opprette
referansegruppe
med
representanter
fra alle regionale
helseforetak, se
dokumentet
Mandat og
sammensetning
av referanse-
gruppene.

Er det spesielle
momenter som
må vektlegges
ved sammen-
setning ay
gruppen?"'



Hvilke ressurser
øremerkes for
den nasjonale
kompetanse-
tjenesten. lv

Gjør rede for
utfordringer
knyttet til
ressurstilgang.

Hvordan er
utfordringene
tenkt løst?

12.
Er det andre
momenter som
bør trekkes fram,
som det ikke er
spurt om ellers i
skjemaet?

I møte des 2009 med ansvarlige i OUS kom det forslag fra ledelsen ved HDIR ved Hans
Petter Aarseth og Stein Kaasa om å søke status for Oncolex som nasjonalt kompetansesenter
for å sikre forankring og finansering. Dette var basert på den unike mulighet løsningen har for
formidling av oppdaterte nasjonale standarder innen kreftbehandlingen.



13.
Oppgi inntil 10
vitenskapelige
publikasjoner de
siste 5 år som
har utgått fra
personer i det
fagmiljøet som
søker, og som er
relevante i
forhold til den
tjeneste som
søkes.

I den nåværende versjon av Oncolex er de enkelte krefttyper og/eller prosedyrer utarbeidet og
signert av mer enn 100 fagpersoner. Hele kreftmiljøet ved OUS står bak Oncolex, og den mest
aktuelle referansen blir naturlig nok www.oncolex.no

Listen skal
inkludere
publikasjonens
PubMed-
nummer.

Videre prosess forankring
Søknaden skal sendes fra HFet til RHFet for videre behandling. Søknaden skal være underskrevet, og

kan sendes via vanlig post ogieller sendes elektronisk som skannet dokument.

Søknaden skal samtidig sendes via e-post til RHFenes prosjektsekretariatet for nasjonale tjenester for
forberedelse til videre saksbehandling (nedsette arbeidsgrupper, planlegge tidsramme m.v.). Videre

saksbehandling iverksettes ved RHF-godkjenning av søknaden.

Prosjektsekretariatets e-postadresse: NaSonalet enester ihelse.net

Bakgrunnsdokumentene gir et godt utgangspunkt for korrekt utfylling av søknadsskjemaet, noe som
igjen vil sørge for at saksbehandlingen ikke forsinkes.

Grunnslagsdokumenter
Rundskriv 1-19/2003
Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene

Kriterier for etablering, vurdering, endring og avvikling av nasjonale tjenester
Resultatmål —hva vil nasjonale tjenester bli målt på?
Mandat og sammensetning av referansegruppene

Søknadsskjemaet lagres som Worddokument med egnet navn på egen PC.
Bruk et mest mulig dekkende og beskrivende navn på kompetansesenteret.
Eksempelvis i forhold til type spesialiteter som bør være representert, behov for brukerrepresentasjon o.a.

i" Antall og type stilling pr avdeling/enhet som er eller vil bli involvert i tjenesten. Driftsmidler.
Det må komme klart fram om det ligger ressursmessige forutsetninger fia HFet for å påta seg oppgaven. Dette

er ett av punktene som RHFet må ta konkret stilling til før eventuell videresending av søknaden for videre
behandling.


