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Svar på interpellation 2007:61 av Mikael Sundesten (s) om
behovet av utveckling inom cancervården
Mikael Sundesten (s) har ställt följande frågor:
•
•
•

Vilka åtgärder avser du att vidta med anledning av situationen inom
cancervården för öron-näsa-hals?
På vilka sätt avser du att tydliggöra och stärka patientens rättigheter vad avser
ledtider inom de olika behandlingsdelarna av en cancersjukdom?
Mot bakgrund av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröst-, kolorektaloch prostatacancer, vilka förslag till förbättringar avser majoriteten att
presentera under 2007?

Som svar vill jag anföra följande:
Landstingsfullmäktige har i budget 2007 bl.a. beslutat om följande:
•
•

En särskild översyn av vårdutbudet inom cancervården
Förbättra cancersjukvården, förverkligandet av utvecklingsplanen,
kontaktsjuksköterskor/vårdkoordinatorer införs

Dessa uppdrag ska genomföras. En översyn har inletts av tjänstemännen inom
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning med utgångspunkt från
utvecklingsplanen för cancervården i Stockholms län år 2006-2007. Syftet är att
identifiera brister i vården och ta fram förslag till förbättringar. En rapport
beräknas föreligga i september. Resultatet från översynen kommer att ligga till
grund för den vidare utvecklingen av cancersjukvården.
En viktig del i översynen är att fastslå vilka ledtider som är särskilt viktiga och
etablera system för kontinuerlig uppföljning av dessa. Öron-näsa-halscancer är ett
område som särskilt kommer att bevakas ur denna synvinkel eftersom betydelsen
av snabb handläggning är mycket viktig för behandlingsresultatet.

Patienternas rättigheter ska stärkas genom att informationen om
vårdproducenternas ledtider blir tillgänglig för patienterna. Patienterna ska med
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hjälp av denna information kunna välja den vårdgivare som har de kortaste
ledtiderna. Men det måste naturligtvis finnas flera alternativ att välja mellan och
eventuellt måste vi göra vissa förändringar av vårdutbudet. Det är en av
anledningarna till att vi genomför en översyn av vårdutbudet inom
cancersjukvården. Det bör också prövas om ersättningen till vårdproducenterna
ska styras av kvalitetsindikatorer som t.ex. ledtider.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Lars Joakim Lundquist

