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Koernainom
urologinska
snartvaraborta
Kjett Lindbtom och Assar

Hörnquist, T-Pro Örebro, har
i en debattartikel ställt några
frågor omkring vården av
patienter med prostatacancer i Region Örebro län. Det
är mycket angelägna frågor
som insändarskribenterna

lyfter fram.
Som Lindblom och Hörnquist pekar på har det under

inom dessa områden. Region
Örebro län har också under
de senaste åren gjort stora
satsningar på just det psykosociala omhändertagandet
av våra prostatacancerpa-

de senaste zo åren skett en

tienter.

dramatisk forändring av
den urologiska vården, och
då främst prostatacancervården. Antalet nya fall har
tredubblats, dels på grund av
att vi lever längre, men också
för att vi i dag är bättre på att
diagnostisera prostatacancer

Vivarbland de första att
införa kontaktsjuksköterska.
Vi harsom enda urologklinik
i Sverige två egna kuratorer,
vilket ger oss möjlighet att

tidigt.

arbetar också aktivt med
sexuell rehabilitering och vi
har också goda resurser inom

Det har medfört att antalet
nya urologer i Sverige inte

hunnit med att utbildas i
samma takt som skulle vara

önskvärt. I dag saknas i Sverige mer än 1oo urologer.
Även i Region Örebro Iän
saknar vi urologer, även om
situationen hår är betydligt
bättre än i våra grannlän.
Insändarskribenterna skriver att Region Örebro län inte
skulle nå upp till något avde
kvalitetsmål som professionen satt upp. Det är inte helt
korrekt. Av de tio mål som
satts upp klarar Universitetssjukhuset Örebro två mål.
Men detta är inget unikt för
vår region. Tittar vi i stället
på hur vi ligger till jämfört
med andra landsting och
regioner ligger vi gott och vdl
över riksgenomsnittet på sju
av de tio målen, och bland
de allra bästa i fyra av dessa.
Det betyder inte att det inte
fi

nns förbättringsområden.

Vi jobbar ständigt med

att
förbättra omhändertagan d et
av våra prostatacancerpa-

tienter.
Universitetssjukhuset
Örebro har en lång och stark
tradition inom den nationella utvecklingen avvård och
forskning av prostatacancer.
Länge har vi varit ledande

erbjuda alla våra prostatacancerpatienter kurators-

kontakt. Våra kuratorer

uroterapi.
Vi har också lagt ner stora
resurser på att minska de

väntetider som tyvårr finns
inom urologin. Tack vare
det arbetet har vi nu också

kunnat utveckla nya och
effektivare sätt att följa våra
prostatacancerpatienter.
Genom ett samarbete med
Capio Läkargruppen hoppas
vi att köerna inom urologin
ska vara helt borta under
våren zo16.

arbetar nu också i en stor
nationell satsning med att
förkorta väntetiderna inom
Vi

cancervården, bland annat
inom området prostatacancer. Det gör vi genom
att ta fram standardiserade
vårdförlopp där målet är att
minimera väntetider i hela
vårdprocessen.
Sammantaget har vi i
Region Örebro län en prostatacancervård som står
sig väl i landet. Men vi är

naturligtvis inte helt nöjda,
därför fortsätter vi att driva
utvecklingen framåt genom
att ständigt jobba med våra

förbättringsområden.
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