Svar på interpellation från Claus Zaar (SD) till Christer Jonsson (C) angående ”Akut kris för flera
hundra medborgare med misstänkt cancer”.
Interpellanten lyfter i sin interpellation frågan om väntetider för cancerdiagnos och
cancerbehandlingar. I interpellationen ställs frågan om hur jag och Länsunionen anser att regionens
resurser ska prioriteras för att avhjälpa den akuta krisen för flera hundra medborgare med misstänkt
cancer.
Låt mig börja med att konstatera att frågan om cancerdiagnos och cancerbehandling är mycket viktig
och en fråga som är högt prioriterad för Länsunionen, därför förslog vi i den senaste regionplanen
satsningar för att utveckla kvaliteten och tillgängligheten inom cancervården. Genom
standardiserade vårdförlopp har vårdflödena förändrats till att patienter med uttalad misstanke om
cancer prioriteras. Det har varit ett mycket viktigt steg framåt för att utveckla vården.
Region Kalmar län har sedan 2015 arbetat med standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer, vilket är en
nationell satsning med mål att förkorta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna och skapa en
mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter. Under de senaste fyra åren har 31
standardiserade vårdförlopp införts. Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp
som beskriver vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer. Förloppet
beskriver vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling. Samt
hur lång ledtiden ska vara mellan välgrundad misstanke och start av första behandling.
Detta arbete har gjorts inom den egna regionen och i samverkan med sydöstra sjukvårdsregionen
och SKL. Diagnosspecifika arbetsgrupper med alla professioner och i patientmedverkan har skapats
för alla 31 vårdförloppen. Det finns stödteam med ansvariga för SVF inom dokumentation,
registrering och utdata för att säkerställa det administrativa flödet och trygga statistik och utdata.
Inom sydöstra sjukvårdsregionen träffas stödteamen regelbundet för att jämföra, diskutera och
validera data.
Stödteamet i region Kalmar län levererar en resultatrapport 4 ggr/år med aktuell data som visar på
de nationella måtten. Samordnare för stödteamet SVF-cancer kallar till diagnosspecifika möten 23ggr/år där man tillsammans analyserar data och prioriterar förbättringsområden. Allt för en ökad
kvalitet på cancervården. Detta valideringsarbete görs tillsammans med Regionalt cancercentrum
sydöst. I samverkan gör man prioriteringar och åtgärder för att arbeta mot det nationella målet.
År 2020 ska:
•

70 % av patienter med nydiagnostiserad cancer ska ha utretts via SVF

•

80 % av patienter som har en cancerdiagnos och har utretts via SVF ska ha fått sin
behandlingsstart inom fastställd tid

Resultatet visar att man i många av vårdförloppen har mycket att utveckla och förbättra innan man
når de nationellt uppsatta målen. Detta arbete görs i den egna regionen och samverkan med
sydöstra sjukvårdsregionen. Under 2018-19 har fokusområden som kräver extra insatser från
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verksamheterna utsetts. Det hålls och planeras workshops inom bla bröstcancer, prostatacancer,
gynekologiska cancerformer och hudmelanom i syfte att öka antalet SVF och förbättra ledtiderna.
För att kunna utvärdera patienternas upplevelse av SVF skickas det en nationell patientenkät till alla
patienter som fått sin cancerutredning via ett standardiserat vårdförlopp och resultatet visar att
patienterna i Region Kalmar län är mycket nöjda med den vård de fått under utredningsdelen och de
har goda erfarenheter och upplevelser av cancervården.
I Region Kalmar län finns sedan årsskiftet en cancersamordnare tillsatt som ska vara en
sammanhållande länk i cancerarbetet, stötta verksamheterna och tillsammans med medarbetare och
patientföreträdare arbeta framåt för att nå nationellt uppsatta mål inom cancervården
Avslutningsvis så kan jag också konstatera att regionstyrelsen antog i oktober 2018 en
utvecklingsplan för cancervården. Den antogs i politisk enighet. Den innebär fortsatta satsningar på
cancervården i länet. Planen ska följas upp i december 2019 och utifrån den uppföljningen får vi
politiskt överväga eventuella nya åtgärder och initiativ.
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