
Nyligen publicerade NA T-Pro:s debattartikel om prostatacancersjukdomens situation
visavi Cancerfonden och Region Örebro läns engagemang att medverka till att 
besegra prostatacancern. En förklaring kom från Cancerfonden någon vecka senare.
Den ger oss ett intryck av att Cancerfondens intresse för att möjliggöra deras 
uppföljning lämnar en del övrigt att önska.

En reaktion från politiken i RÖL har uteblivit. Det kan möjligtvis ha berott på att NA:s 
rubriksättare kom att fästa uppmärksamheten på Cancerfonden. 

En viktig del av en patientförenings verksamhet ligger i att fungera som en 
påtryckargrupp gentemot politiken. Att en patientförening är politiskt och religiöst 
obunden innebär inte att man skall sitta och vänta och se vad som händer. Vi vänder 
oss därför till såväl styrande majoritet som till oppositionen och efterlyser svar. I vår 
artikel, som publicerades den 18 juni 2015 skrev vi bl a att ett rejält krafttag tas nu för
att korta väntetiderna för cancerpatienter. Genom att införa s k standardiserade 
vårdförlopp skall diagnos och behandling utföras inom en tidsram, som är anpassad 
till att patienten skall få bästa möjliga vård. Detta har påbörjats med fem 
cancerformer, varav prostatacancer är en. Det görs inom ramen för de regionala 
cancercentren, där vi i Örebro län, återfinns inom sjukvårdsregionen RCC Uppsala-
Örebro. I detta forum deltar T-Pro, föreningen för prostatacancerpatienter med två 
representanter. Här vill vi medverka till att  patientperspektivet framhävs.

Ett viktigt begrepp är här nivåstrukturering. Det innebär att vården skall utföras där 
det är mest ändamålsenligt för patienten, så att avancerad behandling koncentreras 
till speciella enheter. Här i Region Örebro län pågår inom sjukvårdsprofessionen ett 
intensivt arbete med detta för ögonen. Här behövs dock resurser som sjukvården nu 
sannolikt inte förfogar över. 

Kommer man att nå de mål, som finns uppställda? Ofta är bristande resurser en 
förklaring till varför målen inte nås. Tillgång till specialister och en organisation, som 
klarar av att hantera det växande antalet cancerpatienter är en nyckelfråga att lösa 
för de ansvariga politikerna. Hit hör också läkarnas begränsade tid till direkta 
patientkontakter. Det senare är en allvarlig organisationsfråga av politisk karaktär.

Kommer Region Örebro län att medverka till att cancervården  och då speciellt 
prostatacancervården ges de resurser som den pågående utvecklingen förutsätter?
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