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Svar på Interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa
ledtider för kvinnor med bröstcancer
Birgitta Sevefjord (V) har ställt följande frågor till mig om långa ledtider för
kvinnor med bröstcancer:
•

Delar du Cancerfondens kritik?

•

Stämmer det att de egna målen i SLL avseende ledtider endast uppfylls i 25
procent av fallen?

•

Vilka konkreta åtgärder vidtas för att förkorta väntetiderna?

Som svar vill jag anföra följande:
Cancerfondens kartläggningar är alltid värdefulla. Cancerfonden riktar kritik eftersom
Stockholms läns landsting ”har försämrats långsamt över tid”. I 25 procent av fallen
uppfylls målet att det endast ska ta två veckor från det att en kvinna diagnostiserats med
bröstcancer till dess att en operation utförs. Uppgifterna är ett genomsnitt på ledtiderna hos
de fem utförarna av mammografiscreening. Väntetiderna inom bröstcancervården behöver
bli kortare. Enligt den rapport som nyligen togs fram om bröstcancerdiagnostiken är
genomsnittstiden från screeningtillfälle till operation mellan fyra till fem veckor.
Samtidigt är det inte enkelt att jämföra med andra län utifrån cancerfondens rapport.
Landstingen i Sverige har olika mått och mål för att registrera ledtider inom
bröstcancervården. Några exempel på detta är landstinget i Västmanland som redovisar
målet att ”gå från 147 dagar till 82 dagar med bibehållen kvalitet.” Detta mål uppfyller
Västmanland till ”75 procent av fallen”. Om Stockholms läns landsting skulle utvärderas
enligt samma mål skulle måluppfyllelsen vara 100 procent. I Västra Götalandsregionen
finns ett mål att ”patienten ska ha ett svar från mammografi inom 14 dagar antingen via
återkallelse eller att allt är ok.” Detta är också ett mål som enheterna i Stockholm
uppfyller.
För att göra väntetiderna kortare finns ett antal saker som pågår inom Stockholms läns
landsting. Regionalt cancercentrum ska till våren 2012 ta fram en ny regional cancerplan
för Stockholms läns landsting och Region Gotland. Ledtiderna inom cancervården ska
genomlysas särskilt i framtagandet av denna cancerplan.
Stockholms läns landsting ska även ta ett samlat grepp kring diagnostiken kring
bröstcancervården. Genom den kommande upphandlingen av bröstdiagnostik ska alla
tjänster, det vill säga bröstmottagningar, klinisk mammografi samt mammografiscreening,
upphandlas gemensamt och samlas i ett antal specialiserade bröstcentra.
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Idag har alla landsting olika målnivåer för sina ledtider, det vill säga egna mål som de
själva strävar mot och uppfyller i olika hög grad. För att kunna få kortare väntetider behövs
bra möjligheter att jämföra ledtiderna nationellt inom cancervården. I det här arbetet har de
regionala cancercentren en viktig funktion att fylla.
Därmed anser jag interpellationen besvarad

Stockholm den 1 december 2011

Lars Joakim Lundquist

