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Svar på interpellation 2015-0711 av Håkan Jörnehed (V) om
nedläggning av Venusmottagningen
Håkan Jörnehed (V) har ställt följande frågor:
1. Anser du att det är en riktig prioritering att Venusmottagningen läggs ner?
2. Tycker du inte att kvinnors sexuella hälsa efter cancersjukdom är viktig, då
Venusmottagningen som specialistmottagning inte längre finns kvar i vårdutbudet i
Stockholms läns landsting?

Som svar vill jag anföra följande:
Kvinnors sexuella hälsa är ett mycket viktigt område för mig, och det är bakgrunden till att
förändringar genomförs på området. En fungerande vårdkedja är grundläggande för att
patienten ska få den vård och det stöd som behövs. Ansvaret för att följa upp biverkningar
och symtom efter genomgången behandling för kvinnor med gynekologisk cancer har flyttats
till mottagningen för gynekologisk cancer på Onkologiska kliniken på Karolinska
universitetssjukhuset. På onkologiska kliniken arbetar gynonkologer och specialistutbildade
kontaktsjuksköterskor. De arbetar med att bedöma symtom och biverkningar samt att ge
information, omvårdnadsråd och psykosocialt stöd till kvinnor både före, under och efter
genomgången onkologisk behandling.
Gynonkologerna arbetar nära kontaktsjuksköterskorna i väletablerade team på
mottagningen, vilket leder till ett effektivt resursutnyttjande. Utbildning sker kontinuerligt
för att säkerställa att kontaktsjuksköterskorna har relevant och uppdaterad kunskap inom
onkologisk omvårdnad.
Tidigare fick de kvinnor som efterfrågade stöd komma till den så kallade
Venusmottagningen. I och med omorganisationen har man övergått till ett annat arbetssätt.
Numera får samtliga kvinnor ett återbesök på särskild sjuksköterskemottagning på den
gynonkologiska mottagningen efter genomgången onkologisk behandling som kan ha orsakat
särskilda besvär i underlivet.

Vid detta besök går man igenom allt som har hänt, behandling sidoeffekter och hur
fortsättningen ser ut. Här ingår även särskild avsatt tid för att diskutera eventuell sexuell
problematik till följd av behandlingen. Om det vid samtalet framkommer att ytterligare råd
och stöd behövs får patienten träffa specialutbildad sjuksköterska och gynonkolog för
ytterligare rådgivning.
Genom att flytta uppdraget till Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset
säkerställs att alla patienter får en uppföljning och att eventuella problem kan upptäckas
tidigt. På onkologiska kliniken finns specialutbildad personal som kan ge kontinuitetet och se
till hela patientens situation och behov. Jag är väldigt glad att samtliga kvinnor som

genomgått en behandling för onkologisk cancer nu säkerställs en bra eftervård med planerad
uppföljning specifikt för detta ändamål. Alla patienter får nu ta del av de specialistteam som
finns och uppföljningen gör att besvär och problem upptäcks tidigt vilket förhoppningsvis kan
förbättra kvinnornas hela livssituation.
Utöver detta har vi genom den regionala cancerstrategin beslutat att ett cancerrehabiliteringscenter skall startas. Centret beräknas starta den 1 januari 2016 och omfatta
cirka 22000 besök när den är i full drift. Att cancer-rehabiliteringscentret snart kommer vara
i drift känns väldigt bra då fler patienter kommer att kunna få tillgång till cancerreabilitering.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Ella Bohlin
Barn- och äldrelandstingsråd (KD)

