Interpellation av Shadi Larsson (-) Om rätt behandling av bröstcancerpatienter
Tiden mellan kvinnans upptäckt av bröstförändring och mammografi är alldeles för lång
skriver patienter till mig. För kvinnor med en snabbväxande aggressiv cancer är det
occeptabellt att vänta flera veckor på första undersökningen. Köerna vuxit sig alldeles
för långa.
Det ska ta högst tre arbetsdagar att komma till första undersökningen och besöket ska om
så behövs innehålla ultraljud och finnål utfört av diagnostiker så att inte ytterligare
dröjsmål uppstår.
Det får inte heller ta mer än en vecka innan läkarkonferensen äger rum. Ledtiden fram till
igångsatt behandling är individuell men veckolånga köer ska inte accepteras, tycker
patienter.
Som det är nu kan en patient träffa 5 olika läkare på 6 cellgiftsbehandling och ytterligare
läkare tillkommer vid operation och vid strålbehandling. Patienter vill ha högst två
behandlande läkare. En ska fungera som ansvarig och den andra kan rycka in vid behov.
Cancervården ska ta tillvara patientens vilja att leva hälsosamt och informera dem om de
goda effekterna som bra kost och motion ger. Det är också viktigt att komma till rätta
med patienternas sömnproblem. Det är viktigt för många människor att ha känslan av att
själv kunna påverka sjukdomsbilden.
Behandlingsavdelningarna ska ha en akutläkare som tar emot patienter även nattetid vid
t ex misstänkt blodpropp eller vid hög feber. Som det nu är hänvisas patienter till de
vanliga akuterna som saknar adekvat kunskap om cancer och cancerbehandling vilket
skapar krisreaktioner helt i onödan.
Det finns patienter som har fått vänta i 6-10 timmar vid flera tillfällen eftersom de inte
bedömts vara akut sjuka.
Jag därför vill fråga ansvarig sjukvårdslandstingsråd följande:

1.
2.
3.

Kan ni minska köerna till första besöket så att det tar högst tre dagar till den
första undersökningen och minska köerna till fortsatt behandling?
Kan ni begränsa antalet behandlande läkare för en och samma patient?
Är det möjligt att ha tillgång till en cancerspecialist för akutvård även
nattetid?
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