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Styresak 066-2021  
Orienteringssaker 
 

 

Vedlegg (t): 

 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Orientering fra styreleder - muntlig 
2. Orientering fra administrerende direktør – muntlig 

 
3. Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – orientering om mulig fremdrift – 

skriftlig 
 

4. Innføring av Kaiku Health ved kreftavdelingen - skriftlig 
 

 

Innstilling til vedtak 
Styret tar saken til orientering.   
  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 17.06.2021 

Møtedato: 25.06.2021 

Vår ref:  2020/1072 
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Styresak 066-2021/3  Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – 
orientering om mulig fremdrift 

 

 
 
 
 

Bakgrunn: 
Styret behandlet i møte den 18. februar 2021 styresak 007-2021 Arealutviklingsplan 
Nordlandssykehuset Rønvik – Hovedprogram Konseptfasen – Steg 1 og vedtok i denne 
forbindelse iverksettelse av Konseptfasens steg 2. Denne skal etter planen presenteres for 
styret ved årsskiftet 2021/22. Ved behandling av sak 007-2021 ble det fra administrerende 
direktør lagt til grunn forventning om innarbeidelse av byggeprosjektet i regional økonomisk 
langtidsplan fra og med 2028. 

 
I møte med Helse Nord er det nå kommet signal om at Nordlandssykehuset Rønvik ikke vil 
være mulig å prioritere før 2030. Begrunnelsen for utsettelsen er redusert handlingsrom som 
følge av at andre prosjekter i Helse Nord har fått økt sine investeringsrammer generelt, samt 
et varslet behov for en kommende større rammeøkning for nytt Psykisk helse og rus bygg i 
Tromsø.  
 
Nordlandssykehuset fikk økt rammen knyttet til Byggeprosjektet i Bodø med 330 mill. kr i 
2020. Andre større prosjekter i foretaksgruppen som ble gitt rammeøkning ved rullering av 
økonomisk langtidsplan i 2020 er: Nye Kirkenes sykehus økt med 288 mill. kr (til totalt 1773 
mill. kr), Nye Narvik sykehus økt med 409 mill. kr (totalt 2679 mill. kr) og UNN Åsgård økt 
med 500 mill. kr. (totalt 1700 mill. kr). I styresak 46/2021 ved Universitetssykehuset Nord-
Norge fra styremøte 19. mai 2021 er ny kostnadsberegning for nytt bygg for Psykisk helse og 
rus i Tromsø justert til 2700 mill. kr. Dette vil i så fall innebære ytterligere økning med 1 mrd. 
kr for realisering av det nye bygget i Tromsø. 
 
 
 
  

Saksbehandler:  Gro Ankill  
Møtedato: 25.06.2021 
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Styresak 066-2021/4 Innføring av Kaiku Health ved kreftavdelingen 

 
 

 
 
 
 

Bakgrunn: 
Høsten 2020 fikk kreftavdelingen tildelt innovasjonsmidler fra Helse-Nord for å innføre 
digital oppfølging av kreftpasienter som får behandling med immunterapi. Kaiku betyr «ekko» 
på finsk og innføringen av denne typen persontilpasset oppfølging gjør det mulig for 
helsepersonell å høre ekko fra pasientene i sanntid når de er hjemme. 
 
Fra tidligere vet vi at kreftpasienter oftere opplever bivirkninger enn andre pasienter, og 
flertallet av hendelser er relatert til cellegiftbehandling. Nye systemiske kreftbehandlinger 
som immunterapi er veletablert for mange krefttyper, og bruken utvides kontinuerlig. Denne 
behandlingen kan trigge kroppens eget immunsystem til å angripe seg selv, og omtrent 15 
prosent av pasientene opplever alvorlige skader. Standard oppfølging med planlagte 
konsultasjoner responderer gjerne for sent på pasientenes symptomer, samt at helsepersonell 
underrapporterer forekomsten og alvorlighetsgraden av symptomer. Dette gapet i 
oppfølgingen medfører risiko for utvikling av alvorlige skader. Hvis symptomer oppdages og 
håndteres på et tidlig tidspunkt, kan alvorlige skader og stopp i behandling unngås. 
Pasientrapporterte utfall (PROs) regnes som gullstandarden for datainnsamling i kliniske 
studier. Studier har vist at elektronisk PRO (e-PRO) oppfølging etter cellegift kan redusere 
bivirkninger, forbedre livskvaliteten og overlevelse til kreftpasienter som får cellegift. Basert 
på dette ønsket kreftavdelingen å ta i bruk det nettbaserte e-PRO-verktøyet Kaiku Health for 
oppfølging av kreftpasienter som mottar immunterapi. Målet er å bedre pasientsikkerheten 
og behandlingspresisjon, samtidig som vi involverer pasientene på en bedre måte.  
 
Fra juni i år tok kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset i bruk Kaiku som en del av standard 
oppfølging for pasienter som får behandling med immunterapi. Pasientene rapporterer da 
regelmessig via en app på mobil, nettbrett eller datamaskin hvordan de har det i hverdagen og 
eventuelle symptomer de måtte være plaget av. Pasientrapporterte data blir umiddelbart 
tilgjengelig for helsepersonell ved kreftavdelingen som kan følge opp bekymringsfulle 
symptomer og plager hos pasienten. Pasientene mottar også umiddelbart tips og råd om 
hvordan de skal forholde seg til hvilke symptomer og plager de har meldt inn. Samtidig kan 
pasient og helsepersonell kommunisere sikkert via en meldingsfunksjon i programvaren, som 
gjør det enkelt for pasienten å komme i kontakt med sitt personlige helsepersonell. Så langt 
har tilbakemeldingene fra pasientene vært veldig gode! De føler vi er tettere på, som er 
hovedmålet vårt – for å gjøre kreftbehandlingen enda tryggere og tidligere fange opp 
potensielt skadelige bivirkninger. 
 
Ved bruk av programvaren blir pasienten også forespurt om rapporterte data kan benyttes til 
forskning. Gjennom Kaiku Health har sykehuset inngått et europeisk samarbeid om deling av 
virkelighetsdata som gir nye muligheter for internasjonal forskning. Kreftavdelingen har 
allerede et forskningsprosjekt knyttet til innføringen av programvaren og planlegger søknad 
om en doktorgrad for å undersøke hvilke effekter denne typen oppfølging har for pasientene 
og helsevesenet. 
 

Saksbehandler:  Ellinor Haukland  
Møtedato: 25.06.2021 
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Å dele helsedata er samtidig ingen enkel sak. For å ivareta pasientenes sikkerhet er det gjort 
omfattende risikoanalyser og tiltak for å ivareta nødvendig sikkerhet av digitale data. Da 
Nordlandsykehuset også er første sykehus i landet som tar i bruk programvaren har det vært 
et omfattende arbeid med å oversette alt til norsk og tilpasse det lokale forhold. Et godt 
samarbeid mellom kreftleger, sykepleiere, IKT, brukerrepresentant og personvernombud har 
til slutt gjort det mulig for sykehuset å tilby denne fremtidsrettede oppfølgingen av 
kreftpasienter.  
 
Digital symptomhåndtering er fremtiden for oppfølging av kreftbehandling. Kaiku Health har 
mange flere tilpassede oppfølgingsprogrammer for andre typer kreftbehandling, så dette 
ansees kun som starten på en ny æra. Dette gir muligheten for en mer persontilpasset og 
sikrere oppfølging av våre kreftpasienter og med stadig nye kreftbehandlinger er det ekstra 
viktig å følge opp og forebygge potensielle alvorlige skader som følge av behandlingen.  
 
 
  


