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Svar på interpellation 2007:9 av Dag Larsson (s) om utveckling av
cancervården

Dag Larsson (s) har ställt följande frågor:
1.Vilka av utvecklingsplanens åtgärder för cancervården avser ni att fullfölja?
2. Vilka åtgärder avser ni att vidta för att uppnå målet om nolltolerans mot köer
inom cancervården?
3.Vilka strategiska styrdokument avser den borgerliga majoriteten att ta fram för
att utveckla cancervården?
Som svar vill jag anföra följande:
Vi avser att fullfölja samtliga av de åtgärder som fastställdes i utvecklingsplanen:
- Tydliga krav finns nu på remisshanteringsrutiner i uppdragsbeskrivningarna och
uppföljningsplanerna i årets avtal med samtliga akutsjukhus och Ersta sjukhus.
Uppföljning av dessa krav sker under året.
- Flertalet av de inrättade tjänsterna för kontaktsjuksköterskor vid akutsjukhusen
och Ersta sjukhus nu är tillsatta sedan början av 2007. Ett närverk har bildats för
dessa i syfte att utveckla deras roll och funktion. En uppdragsbeskrivning är
framtagen där det framgår att alla cancerpatienter som behandlas vid
akutsjukhusen ska erbjudas en kontaktsjuksköterska där patienten ska kunna nå
han/henne i alla skeden av sjukdomen. Kontaktsjuksköterskan ska även delta i
utarbetande av ledtider inom olika diagnosområden och följa upp och rapportera
dessa till Beställaren. 15 miljoner kronor har avsatts för kontaktsjuksköterskorna
för år 2007. Krav på alla cancerpatienters rätt till kontaktsjuksköterska finns
beskrivet i akutsjukhusens avtal. Uppföljning kommer att ske av patienternas
synpunkter på kontaktsjuksköterskorna genom särskild patientenkätundersökning.
- För 2007 har 6 miljoner tillförts för avancerad diagnostik (röntgen och patologi),
16,5 miljoner kronor för extra läkemedelskostnader inom cancersjukvården, 10,5
miljoner för de utökade antalet vårdplatser vid Radiumhemmet.
- Multidisciplinära bedömningar utvecklas successivt för flertalet cancerdiagnoser
- 40 nya vårdplatser har inrättats för den palliativa vården. Dessa platser har
inrättats i början av detta år.
- Arbete pågår med att starta försöksprojekt för konsultfunktion för
multiprofessionell palliativ vård vid särskilda boenden inom ett geografiskt
område.
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- Det tredje och sista steget i att införa tvåskift vid strålningsenheterna införs den
1 april 2007. Idag finns inga köer till strålning.
Utöver dessa åtgärder har ytterligare 10 miljoner kronor tillförts till den
urologiska verksamheten.
Mycket av köproblematiken är löst genom ovanstående åtgärder. Viktigt är nu att
följa ledtiderna för de olika cancersjukdomarna. Ett nationellt arbete är också
påbörjat med att ta fram målvärden för olika ledtider. När dessa målvärden
definierats kan åtgärder riktas inom de områden där målen eventuellt inte
uppnåtts.
Styrdokument behöver tas fram utifrån den nationella cancerplanen som nyligen
initierats av Socialdepartementet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lars Joakim Lundquist

