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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-10-29

Handläggare:
Linda Ottebjer
Kadri Jakobson

Yttrande över motion av Mariana Buzaglo (S) m.fl. om
förebyggande insatser mot prostatacancer
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Mariana Buzaglo (S) m.fl. om förebyggande insatser mot
prostatacancer.
I motionen föreslår Mariana Buzaglo (S) m.fl. att information om prostatacancer och PSA-test ska finnas tillgängligt på samtliga vårdcentraler samt
på Vårdguiden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-29
Motion av Mariana Buzaglo (S) m.fl. om förebyggande insatser mot
prostatacancer
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för kroniskt sjuka och de stora
folksjukdomarna.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Sedan beslutet i Landstingsstyrelsen 2001-03-20 är Vårdguiden avsändare
för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för
invånarna i Stockholms län. Genom ett brett utbud av kanaler och tjänster
ska Vårdguiden vägleda rätt i vården, med tillförlitlig information,
rådgivning och kontakt med hälso- och sjukvården, dygnet runt året om.
Allt material i Vårdguidens kanaler faktagranskas kontinuerligt av sakkunniga.
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Information om prostatacancer på Vårdguiden.se
På webbplatsen Vårdguiden.se finns faktagranskad information om prostatacancer under menyn ”sjukdomar och råd”. Där finns information om
symtom, hur vanlig sjukdomen är och vart man ska vända sig om man har
symtom eller känner oro. På Vårdguiden kan man också läsa om
PSA-provet, hur en undersökning går till samt vilka behandlingsformer som
är aktuella. Som komplement finns också en film om prostatacancer samt
länkar till andra relevanta artiklar och webbplatser.
Fråga om hälso- och sjukvård
På Vårdguiden finns tjänsten Mina vårdkontakter (MVK) som hjälper
invånarna att få kontakt med sin vårdmottagning över internet. Via MVK
kan invånarna beställa tid eller be sin vårdmottagning ta kontakt. Med
MVK kan invånarna även ställa frågor till sjukvårdsrådgivningen och få
svar av en sjuksköterska inom en timme.
För den som saknar internet finns möjligheten att ringa Vårdguiden på telefon för att få hjälp med egna eller närståendes frågor om hälso- och sjukvård. Telefonnumret 08–320 100 går till Vårdguiden på telefon dygnet
runt.
Där finns tre tjänster:
Knappval 1) Kommunikatörer som ger samma information som finns på
Vårdguiden.se.
Knappval 2) Rådgivning av sjuksköterska om barn.
Knappval 3) Rådgivning av sjuksköterska om vuxna.
Den information som ges av Vårdguiden på telefon knappval 1 baseras
primärt på innehållet i Vårdguiden.se, den elektroniska katalogen (EK) och
uppgifter om listning på husläkarmottagning i List-ON.
Vårdguidens sjukvårdsrådgivning knappval 2 och 3 använder ett nationellt
beslutsstöd för kvalitetssäkring av sina råd.
Vårdcentralen
Förvaltningen förser inte vårdcentralerna med broschyrer om sjukdomar
och diagnoser. Anledningen är att sådan information behöver uppdateras
kontinuerligt då nya forskningsrön och rekommendationer tillkommer. Där
visar erfarenheter att det är svårt att hålla trycksaker uppdaterade jämfört
med webbinformation. Med tryckta broschyrer finns alltid en risk att inaktuell information av misstag blir liggande i väntrum, hemma hos patienter
eller på andra ställen.
Vårdcentralerna uppmanas att hänvisa sina patienter till Vårdguidens kanaler för vidare information om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef

Katarina Winell
Avdelningschef
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Motion av Mariana Buzaglo (S) m.fl. om
förebyggande insatser mot prostatacancer
Enligt Socialstyrelsen är prostatacancer Sveriges vanligaste cancerform.
Drygt 34 procent av all cancer hos män är prostatacancer. Antalet diagnostiserade fall
har ökat kraftigt under de senaste 35 åren. En av åtta män riskerar att få
prostatacancer. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder och ger i regel inte några
symtom i tidigt skede. Med hjälp av ett PSA-test kan prostatacancer upptäckas
tidigare och vanligen botas.
Vårdcentralerna har ingen broschyr om prostatacancer och PSA-test.
På Vårdguiden finns det information om testen under rubriken "prostatacancer":
"Om du oroar dig för prostatacancer har du rätt att få ett PSA-prov taget. Du har
också rätt att först få ingående information om vad testet kan leda till."
Då många män känner oro för prostatacancer bör det finnas bättre och mer utförlig
information på vårdcentralerna och på Vårdguiden. Informationen ska vara ett
underlag för mannens beslut att testa sig.
Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsfullmäktige besluta:
att

information om prostatacancer och PSA-test ska finnas tillgängligt på
samtliga vårdcentraler samt på Vårdguiden.

Stockholm den 3 december

Anita Johansson (S)
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