Svar på interpellation angående åtgärder för att rädda
behandlingsenheten i Västervik från Malin Sjölander (M) och
Gudrun Brunegård (KD)
För Länsunionen är utveckling av cancervården av stor betydelse. Det var därför
regionstyrelsen i höstas antog en utvecklingsplan som också innebar satsningar i
den regionplan som nu gäller. Det är också viktigt att säkerställa jämlik tillgång
till cancerbehandlingar i länet. Därför är behandlingsenheten i Västervik
betydelsefull. I enighet beslutades för några år sedan att skapa en länsklinik för
Onkologin. Ett viktigt skäl var att skapa en mer jämlik vård med likvärdig
behandling i hela länet. Men för att det ska fungera krävs fungerande och
hållbara verksamheter både i Västervik och Kalmar.
Interpellanterna frågar vilka åtgärder som Länsunionen för att trygga
behandlingsenheten i Västerviks fortsatta existens?
Det är viktigt att första konstatera att det är ansvariga chefer i verksamheten
som har ansvaret att leda verksamheterna och svara för bemanning. Jag har
som företrädare för Länsunionen försäkrat mig om att så sker.
Det är riktigt att det har under flera år varit en utmaning att lösa
bemanningssituationen för den onkologiska behandlingsenheten i Västervik och
det är riktigt att ytterligare två sjuksköterskor har valt att lämna verksamheten.
Verksamheten arbetar nu intensivt med att dels lösa situationen kortsiktigt, men
framför allt försöker man nu titta på en långsiktig lösning där man vill rekrytera
både sjuksköterskor och läkare då närvaro av läkare har framförts som en
mycket viktig faktor för att man ska kunna få en långsiktigt hållbar verksamhet.
Det innebär att man har ambitionen att skapa en enhet med 5 ssk och en läkare.
Man har en process igång för att rekrytera läkare till onkologiska kliniken pga
bl.a pensionsavgång och har lyckats väl dvs fått flera kompetenta sökande och
man planerar därför att anställa någon mer läkare än från början planerat under
förutsättning att man därmed kan ha en läkare i princip permanent på plats i
Västervik. Rekrytering av sjuksköterska pågår naturligtvis för fullt och där
använder ansvariga alla kanaler som man har tillgång till, sjukhusledningen
Västervik (Onkologiska kliniken sorterar ju under LSK) hjälper naturligtvis till i
detta arbete. Får man en läkare på plats är bedömningen att rekryteringen
kommer att underlättas väsentligt. Lokalerna har också framförts som ett
problem, man ser därför över möjligheten till en viss modernisering.
Interpellanterna frågar också om länsunionen tänker ta initiativ för att
på längre sikt stärka cancervården.
Länsunionen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Sedan valet 2018 bildar vi majoritet
och politisk ledning för Region Kalmar län. Följ gärna vårt arbete: facebook.com/lansunionen

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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