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Interpellation av Birgitta Sevefjord (V) angående långa ledtider för kvinnor
med bröstcancer.
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i dag – mellan 15 och 20 kvinnor
insjuknar varje dag i Sverige. Totalt handlar det om cirka 7 000 kvinnor per år. Chansen att bli
botad har ökat de senaste årtiondena och i dag överlever ungefär åtta av tio drabbade kvinnor.
Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt och att cancerforskningen gått framåt,
vilket bland annat resulterat i bättre behandlingsmetoder.
Vid misstanke om cancer går det förhållandevis snabbt att ta prover och få besked om
eventuella tumörer men därefter tenderar väntetiderna att bli allt längre. Detta framgår i en
undersökning från Cancerfonden. Eftersom behandling, som oftast börjar med en operation,
bör göras inom två veckor, är detta oacceptabelt. För cancerpatienter med snabbväxande
tumörer kan denna väntan i värsta fall påverka chanserna att överleva.
Att gå och vänta i veckor på en behandling som dröjer, och samtidigt veta att snabb
behandling påverkar förloppet och förbättrar möjligheterna till ett bra resultat, är för många
kvinnor oerhört svårt att klara av. En fördröjd behandling riskerar dessutom att leda till att
tiden för rehabilitering blir längre.
Stockholms läns landsting, SLL, som är känt för att ha en bra bröstcancervård, varnar för att
väntetiderna är på väg att försämras. SLL har som mål att det ska ta två veckor från diagnos
till operation. I sitt svar i undersökningen uppger landstinget att ledtiderna ”har försämrats
långsamt över tid” och att de egna målen enbart uppfylls i ungefär 25 procent av fallen. Den
huvudsakliga förklaringen från SLL:s sida är personalbrist.
För att minska väntetider som överstiger två veckor föreslår Cancerfonden en rad åtgärder.
Jag frågar därför ansvarigt landstingsråd:
1. Delar du Cancerfondens kritik?
2. Stämmer det att de egna målen i SLL avseende ledtider endast uppfylls i 25 procent av
fallen?
3. Vilka konkreta åtgärder vidtas för att förkorta väntetiderna?
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