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Vi kommer att ha möten

Vimåste ha mer re-

med både urolog- och onko-
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tenta läkare och behövs
bättre organisation.Det saknas drygt lOO
urologer i hela Sverige.
Om jag hade sex stycken fler specialister hade
det inte varit några väntetider, säger Ove Andr6n, verksamhetschef
på Region Örebro län.

logiavdelningen och försöka att påverka, säger Miguel
Bascuas, ordförande för Tpro, Prostatacancerföreningen i örebro.
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I genomsnitt tar det 154 da-

vårdförlopp för olika can-
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för att införa vårdprogram

gar från bedömning
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län. Jämförelsevis med andra regioner i landet hamnar Örebro bland länen med

där alla ska få lika vård.

längre väntetider.

Region örebro län når
i dag inte upp till målen för

- Problemet är att det är
brist på läkare med kompe-

vårdförloppen inom prostatacancer. Inom loppet av 14

dagar ska patienterna ha
gått från remiss till ett första
besök. I regionen tog det 21

dagar. Enligt Ove Andr6n,
verksamhetschef, är det iindå en förbättring sedan några år tillbaka.

år en eftersatt verksamhet.
Vi måste ha mer resurser

och fler urologer. Det saknas drygt 1OO urologer i hela Sverige. Om jag hade sex
stycken fler specialister hade det inte varit några vän-

- Vi är på rätt väg. Våra
väntetider skiljer sig inte

tetider, sdger Ove Andr6n.

mycket från hela landets

ingens håll är det även tal
om att starta ett prostatacancercentrum i Örebro
som ska göra det lättare att
samarbeta mellan avdel-

siffror. När det sedan giller
till exempel högriskpatienter får de behandling vildigt
snabbt, säger han.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i
Sverige. Det är även den
canceryjukdomen med
längst väntetid. I bland an-

Från Prostatacancerfören-

ningarna. Verksamhbtschefen Ove Andr6n dr däremot
tveksam till hur det ska lösa
den aktuella kompetensfrågan.
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