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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
bukhinnecancer
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar Håkan
Jörnehed (V) en redogörelse om varför landstinget slutat remittera
patienter till Uppsala Cancer Clinic (UCC), hur många patienter som berörs
av detta samt hur de tas emot av sjukvården idag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-25
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrunden till att patienter som är i behov av Hyperthermic
Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC-behandling) inte skickas till
Uppsala Cancer Clinic (UCC) är att Stockholms läns landsting (SLL) aldrig
haft något avtal med denna vårdgivare. Fram till sommaren 2012 utfördes
HIPEC-behandling vid Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) och det var då
möjligt för SLL att remittera patienter som bedömdes vara i behov av denna
behandling. Då denna verksamhet upphörde vid UAS och övergick i privat
regi var det inte längre möjligt för SLL att skicka patienter till Uppsala då
avtal saknades med UCC. För att lösa denna situation tecknades ett
tilläggsavtal med Karolinska Universitetssjukhuset för denna typ av
högspecialiserade behandling då den faller inom ramen för sjukhusets
högspecialiserade uppdrag. I och med detta avtal kan SLL, från den 1
januari 2013, erbjuda behandlingen inom det egna landstinget och det finns
inte behov av att hänvisa cancersjuka patienter utomläns för behandling.
I dag är HIPEC-verksamheten en väl fungerande och etablerad verksamhet
vid Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna erbjuds en
sammanhållen vård från bedömning via multidisciplinär konferens till
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behandling och operation. Karolinska Universitetssjukhuset har ett
samarbete sedan flera år med andra centra som bedriver denna behandling
både inom Europa och i USA, vilket möjliggör ett utbyte av erfarenheter och
att kontinuerligt kunna diskutera patientfall.
Under 2013 var HIPEC- verksamheten vid Karolinska
Universitetssjukhuset i ett uppbyggnadsskede och har under 2014 utökat
sin kapacitet. Sammanlagt tog verksamheten emot 137 besök under 2013,
varav 27 stycken bedömdes vara lämpliga för kirurgi inklusive HIPEC. Ett
fåtal av dessa var utomlänspatienter. I de fall väntetiden till operation
överstigit åtta veckor på grund av brist på operationssalar har dessa
patienter behandlats med preoperativ cytostatikabehandling.
Tillgängligheten har dock förbättrats efterhand då verksamheten har
etablerats och väntetiden för operation har under 2014 varit mellan två till
sex veckor. Fram till juni 2014 har antalet öppenvårdsbesök ökat från 105
till 212 Antalet vårdtillfällen har även de ökat för perioden januari till juni,
från 27 till 35.
Liknande verksamheter är under uppbyggnad på andra universitetssjukhus
i landet och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsvidare kunnat bistå
med vård av utomlänspatienter. Under första halvåret 2014 har fem
utomlänspatienter opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Sammanfattningsvis har HIPEC-verksamheten vid Karolinska
Universitetssjukhuset efter en uppbyggnadsfast nu etablerats och möjlighet
finns nu att tillfredsställa de behov som finns i länet av behandling för dessa
svårt sjuka patienter inom rimlig tid.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Leif Karnström
Avdelningschef
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om bukhinnecancer

Vi har förstått att Stockholms läns landsting tidigare remitterat patienter med
bukhinnecancer till Uppsala Cancer Clinic (UCC).
Nu är mottagningen stängd och riskerar konkurs efter att landets samtliga
landsting slutat remittera patienter dit. Behandlingen för stockholmare ska istället
ske bl a på KS. Enligt vad som sagts till oss finns det nu en överhängande risk att
patienter inte hinner få behandling snabbt nog utan hinner avlida i väntan på
operation.
Vänsterpartiet vill därför ha en redogörelse för hur många patienter som berörs
av detta i Stockholm och hur de tas emot i sjukvården idag.
Vi vill också ha en redogörelse för bakgrunden till att landstingen slutat att
remittera till UCC.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta
att

återkomma med en redogörelse enligt ovan
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