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iVadgörsåtden
storabristen
påpatologer?

T-Pro, föreningen för prosta-
tacancerpatienter i Örebro
län, har under senare tid
i ett par debattartiklar,
publicerade i NA zor5-n-o6
samt 2016-01-15 diskuterat
cancervården i landet med
inriktning på vår region och
på vad politikerna gör och
om viljan och resurserna
f,nns. Vi har fåttbra svar
av regionledningen i form
av artiklar zor5-rr-16 och
2ot6-oL-2r. I det senare fal-
let också underskrivet av
verksamhetsledningen för
urologiska kliniken på uSÖ.

Vi har efterlyst offentliga
informationsmöten för att
inför allmänheten redogöra
för var cancervården i länet
står i dag. Sådana möten är
nu inplanerade att äga rum
på sjukhusen i Karlskoga,
Lindesberg och Örebro. Bra
så! oe annonseras säkerli-
gen.

Vad som inte har påtalats
från vår sida och därför
inte heller nämnts i ovan-
nämnda svar är den flask-
hals patologin utgör såväl
i landet som i vår region.
Patologen ska analysera de
vävnadsprov som tas vid
misstanke om cancer.

Oftast krävs ett sådant
prov för att se om patienten
har cancer och i så fall vil-
ken typ. Efter operationen
undersöks dessutom den
avlägsnade vävnaden.
Resultatet vägleder upp-
följning och efterbehand-
ling och ger en uppfattning
om patientens prognos.

Mer än var tredje person
som lever i dag kommer att
drabbas av cancer under sin
livstid.

För många av dessa finns
hopp om bot, inte minst på
grund av de stora behand-
lingsframsteg som giorts
under senare år.

Tyvärr riskerar dessa
framgå ngar att begränsas
på grund av bristen på
patologer.

Under senare år har cancer-
diagnostiken genomgått en
fantastisk utveckling och
vi går nu in i en era med
alltmer individualiserad
behandling.

Denna utveckling inne-
bär att diagnostiken blir
alltmer komplex och tids-
krävande. I kombination
med bristen på patologer
har detta ökat väntetiderna
från diagnostik till behand-
ling med långa och besvä-
rånde väntetider som följd.

Patologin spelar således
en nyckelroll både tidigt
och sent i vårdkedjan.

Staten hariett avtal med
sjukvårdshuvudmännen
tillskjutit resurser om två
miljarder kronor för att
förkorta väntetiderna inom
cancervården, fördelat på
fyra år.

Kommernågot avdetta
att öka tillgången på pato-
loger i vår region?

Initiativ är nödvändiga
för att stärka kapaciteten
inom patologin. Cancer-
sjukvården kommer annars
inte klara av att möta kra-
ven från en befolkning som
lever allt längre och därmed
drabbas av fler tumörsjuk-
domar.

Vi läser på USÖ:s hemsi-
da att den nyligen startade
läkarutbildningen är lång-
siktigt mycket viktig för
cancersjukvårdens kompe-
tensförsörjning.

Grund- och vidareutbild-
ningsbehov diskuteras i
samverkan mellan Univer-
sitetet och Region örebro
län.

Här står också att vid USö
sker en omfattande sats-
ning på specialiseringsut-
bildning inom bland annat
onkologi och röntgen,
men trots dessa satsningar
finns begränsad tillgång till
exempel på patologer.

Den nuvarande bristen på
patologer och vad som görs
åt det önskar vi att led-
ningen för Region Örebro
län inrymmeri de plane-
rade informationsm ötena.
Patologin om närnns sällan,
trots att den är mycket vik-
tig för cancervården och
dess väntetider.
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