Väntetiden för prostatacancervård är för läng
z

Regeringen har avsatt
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uppsatta målet är mycket
avlägset och projektet av-
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ka landsting har

att korta väntetiderna och
minska de regionala skillnaderna i cancervården. Efter
förebild från Danmark sätts
mål upp för varje cancerdiagnos genom att beräkna
hur lång väntetiden maximalt kan vara.
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Prostatacancerföreningen
T-pro kräver krafttag mot de

orimligt långa väntetiderna
för prostatacancerpatienter
som leder till ett oerhört lidande för de drabbade och

För prostatacancer, som är
den vanligaste diagnosen är
målet att ingen ska behöva
vänta mer än 60 dagar mellan remiss och kirurgisk be-

handling. Utgångsläget var
168 dagar (år zor5) i median
vilket var tre gånger så långt
som någon annan cancerform.

slutas redan nästa år. Ensta-

Det första året minskade

väntetiden med cirka ro
procent

till

151 dagar (år

medför risk för att sjukdomen förvärras. Dagens situation är närmast skandalös
och väntetiderna måste helt
enkelt bli kortare.
Det uppsatta målet ärväntetider på max 60 dagar. I
vår region örebro har med-

ianväntetiderna från re-

kampen mot prostatacancer

missbeslut till behandlingsstart varit år 2o15: 2oo,5 dagar och 2el6r54 dagar. För
att nå uppsatta mål krdvs ett
större engagemang av an-

och samla in pengar till
forskning och opinionsbildning. Den absolut viktigaste
åtgärden som behövs är att
minska på väntetiderna in-

svariga sjukvårdspolitiker.

om samtliga landsting, säger Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkam-

Variationen är därtill mycket stor i landet. I Västerbotten har väntetiderna ökat
från zr9 t1ll279 dagar på ett
år medan väntetiden i Västra Götaland minskat till r33
dagar. Kortast väntetid är
det i Kalmar med ro5 dagar
i median.

- I november arrangerar
Prostatacancerförbundet
Mustaschkampen tillsammans med 26 prostatacancerföreningar och zoo företag, för att uppmärksamma

pen.

Nationella prostatacancerregistret, NPCR, mdter
sedan flera år väntetider. Nu

har det kommit ny statistik
som gäller helåret 2cl6,pä

www.npcr.se under fliken
RATTEN. Vad som hänt efter 2016 flnns dockbara till-

gängligt för berörda kliniker.
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