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Etterkontroll med ultralyd etter avslutta kurativ behandling av maligne melanomar 
bør utføras av sjukehusføretak i Helse Vest 
 
Helse Vest RHF har avtaler med privat leverandør av radiologitenester som eit supplement til 
tenester utførte i eigne helseføretak. Gjeldande avtaler er med Unilabs Norge AS og Aleris 
Røntgen AS.  
 
Vi har fått informasjon om at enkelte rekvirentar i regionen har sendt tilvising for 
rutinemessig ultralydkontroll etter avslutta kurativ behandling av maligne melanom til 
Unilabs, og fått tilvisingen i retur med anbefaling om at pasienten heller blir tilvist sjukehus 
for å få gjennomført denne undersøkinga. Unilabs har grunngjeve dette med at dei ikkje lengre 
vurderer det som forsvarleg å tilby slike undersøkingar. Unilabs viser til at fagleg forsvarleg 
utføring av denne typen undersøking krev spesialkompetanse innan kreftdiagnostikk med 
ultralyd samt detaljert informasjon om pasientens melanom. Unilabs skriv også at dei manglar 
det tverrfaglege samarbeidet med hudlegar/onkologar som bildediagnostiske 
sjukehuseiningar har. 
 
Avtalen mellom Helse Vest RHF og privat leverandør inneber at leverandøren ikkje har høve 
til å motsetje seg å ta imot pasientar innanfor det tenestetilbod som leverandøren er forplikta 
til å tilby. Dette inkluderer også ultralydundersøkingar. Vi meiner likevel at det fins gode 
faglige grunngjevingar for kvifor private røntgeninstitutt ikkje skal utføre denne typen 
ultralydkontroller dersom dei sjølve ikkje ser det som forsvarleg. Medisinsk sett vil det beste 
for pasienten vere at undersøkinga blir gjennomførd i sjukehus, kor onkologar og hudlegar er 
tilgjengelege for samarbeid. Helse Vest RHF godtar Unilabs sin forklaring på kvifor dei ikkje 
ynskjer å utføre etterkontroll med ultralyd etter avslutta kurativ behandling av maligne 
melanom.  
 
Helse Vest RHF har fått informasjon om at radiologiske avdelingar ved fleire av våre 
helseføretak allereie står for alle desse etterkontrollane sjølve. Ved desse føretaka har dette 
blitt praksis etter at Helsedirektoratet gav ut nasjonal fagleg retningslinje for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av maligne melanom. Her blei kontrollar med ultralyd etter avslutta 
kurativ behandling utvida samanlikna med tidlegare.  
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For helseføretak kor dette ikkje allereie er innførd praksis, ber vi om at radiologiske 
avdelingar og aktuelle tilvisarar for ultralydkontrollar etter påvising av maligne melanom i 
føretaket (hudlegar, onkologar, plastikkkirurgar) får informasjon om at denne typen 
undersøkingar ikkje blir utførde av private røntgeninstitutt. Desse kontrollane bør bli gjort i 
sjukehusa. Dette bør også bli formidla til aktuelle pasientar sin fastlege i dei tilfella kor 
fastlegen skal ha ansvar for tilvising av pasient til vidare rutinekontrollar. Informasjonen bør 
inn i pasientane sine epikriser og bli formidla i eventuelle nyheitsbrev/informasjonsskriv som 
sjukehusa sender ut til fastlegar.  

Saka har vært diskutert i regionalt fagdirektørmøte 11.06.2020 (sak 55/20). 
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