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Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om förstärkt cancersjukvård

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Birgitta Rydberg (fp) föreslår i skrivelse att cancersjukvården ska förstärkas med
10 miljoner kronor.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsdirektörens utlåtande.

Ingela Nylund Watz
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Anders Lönn

Bilaga
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Birgitta Rydberg (fp) har i skrivelse den 9 juni 2004 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta att förstärka cancersjukvården med 10 miljoner kronor ur anslaget för oförutsedda utgifter för att bland annat inrätta ytterligare en strålningsklinik i länet. Enligt skrivelsen får inte cancerpatienter strålbehandling inom rimlig tid på grund av för liten strålningskapacitet.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 16 november 2004, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
”Vid onkologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset finns länets 12 acceleratorer.
Av dessa är 8 acceleratorer placerade vid Karolinska sjukhuset, Solna (Radiumhemmet)
och 4 vid Karolinska sjukhuset, Huddinge (inrymt i Södersjukhusets lokaler). Bedömningen från både beställarkontor vård och Karolinska universitetssjukhuset är att antalet
acceleratorer och strålningskliniker är tillräckliga. Däremot råder brist på personal med
radioterapeutisk utbildning, varför kapaciteten periodvis inte kan utnyttjas fullt ut. Det
pågår ett aktivt rekryteringsarbete av denna personalkategori, men rekryteringsläget avseende strålningssköterskor är mycket kärvt. Detta gäller inte bara för länet utan är ett nationellt problem. Det hänger samman med att det är och har varit få sökande till den radioterapeutiska utbildningen, som i dag endast bedrivs vid universitetssjukhuset i Lund.
Framför allt under sommaren har patienter fått hänvisas till andra län för strålterapi, cirka
25 patienter. För närvarande råder dock ingen akut kösituation. Genom ett maximalt utnyttjande av personalen med ändrad schemaläggning och övertidsuttag har öppettiderna
för strålningsverksamheten kunnat öka. De störningar som under våren hängde samman
med installationen av ny apparatur vid Radiumhemmet är också avhjälpt.
Onkologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset tillsammans med kompetenscenter,
personalpolitiska avdelningen vid landstingskontoret och Karolinska institutet håller nu på
att se över möjligheterna till en radioterapeutisk utbildning i Karolinska institutets regi.
Detta i syfte att underlätta rekryteringsläget i länet och skapa en stabilare personalsituation
och därmed möjliggöra ett fullt utnyttjande av strålningskapaciteten över tiden.
Förvaltningens slutsats är att den nuvarande organisationen bör få ytterligare tid för att
avhjälpa de rekryteringsproblem som finns i enlighet med de rekryteringsåtgärder som
påbörjats.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.

