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Borås. – Det har blivit en 
stor förbättring för våra pa-
tienter. Nu får de ofta redan 
när de är här på sitt första be-
sök gå hem med en tid i han-
den till uppföljande under-
sökning inom några få dagar.

– Tidigare fick de vänta på 
att det kom en kallelse i brev-
lådan. Men bara den oviss-

heten, när man vet att man 
kanske har cancer, kan vara 
mycket ångestfylld.

Överläkare Malin Börjesson, 
ansvarig för tumörbehand-
lingen på enheten, berättar 
för BT i en lucka i arbetet om 
vad man gör för att tiden 
fram till behandling ska bli 

så snabb som bara är möjligt 
för de cancerdrabbade.

Telefonen avbryter henne 
då och då för brådskande 
konsultationer och läkaren 
ger snabba besked om den 
och den åtgärden.

Den svenska cancervården 
ligger i många stycken resul-

tatmässigt väl till. Men tiden 
från den första misstanken 
om sjukdom till undersök-
ning, fastställd diagnos och 
behandling har varit alldeles 
för lång, på alldeles för 
många håll.

Borås är inget undantag.
– För ett och ett halvt år se-

dan var vår mediantid från 

undersökning och diagnos 
till beslut om behandling 54 
dagar. I dag är den 23 dagar 
och det går att kapa tiden yt-
terligare något, berättar Ma-
lin Börjesson.

– Och att komma till vård 
fyra veckor snabbare kan all-
deles definitivt påverka 
prognosen för att bli frisk, 
våra cancertyper är ofta ag-
gressiva, betonar hon.

Det man gjort är till synes 
enkla och konkreta föränd-
ringar, som passar in väl i 
den nationella satsningens 
begrepp ”standardiserade 

vårdförlopp” som beskrivs i 
faktarutan här intill.

Varje vecka har mottag-
ningen infört 13 ”tomma” ti-
der till undersökning, där de 
misstänkta cancerfallen 
sätts in så fort de dyker upp. 
I höst blir det sju tider ytter-
ligare. Samtidigt finns två 
”lediga” magnetröntgenti-
der varje vecka till samma 
grupp.

– Det händer att de här tider-
na inte utnyttjas, men det är 
ovanligt. Oftast är det lätt att 
kalla in en mindre priorite-
rad patient när det blir luck-

●● Snabbare och rättvisare cancervård är målet för den nationella 
storsatsning som nu pågår för fullt.

●● På öron-, näsa- och halsmottagningen i Borås har väntetiden 
till undersökning och diagnos redan mer än halverats.

På väg mot snabbare      cancervård
Överläkare Malin Börjesson och mottagningssjuksköterskan Kamilla Gustafsson tycker att de nya arbetsrutinerna inneburit stora förbättringar för patienterna.

siffran
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pROceNT fleR äldre dog i tra-
fiken förra året. Då omkom 99 
personer över 65 år, att jämföra 
med 71 personer under 2012, rap-

porterar SR Ekot. Risken att dö 
i trafiken är också störst bland 
äldre. ”Det beror på att många 
äldre som omkommer är oskyd-
dade. De är ofta gångtrafikanter 
eller cyklister, dessutom blir man 
bräckligare med åldern”, säger 
Maria Melkersson, analytiker på 
myndigheten Trafikanalys, till 
SR Ekot. (TT)
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På väg mot snabbare      cancervård
or, förklarar Malin Börjes-
son.

I satsningen ingår också 
utbildning av olika slag och 
en ny, särskild patientkoor-
dinator. 

Denna får det viktiga upp-
draget att knyta upp alla de 
olika insatser som krävs från 
laboratorier, röntgen, pato-
logi och andra enheter och 
få jobbet utfört simultant - 
just för att snabba på förlop-
pet.

– Vi är inte så stora. Så den 
speciella kontaktsköterska 
som varje cancerpatient får 

blir också koordinator, men 
är patienterna fler så krävs 
en särskild person till detta, 
avslutar läkaren.

Biträdande sjukhusdirek-
tören i Borås, Kaarina Sun-
delin ser positivt på den na-
tionella satsningen även om 
målen är tuffa och tvingar 
vården att, som hon säger, 
tänka efter och knyta ihop 
allt bättre. 

Ett ökat samarbete mel-
lan sjukhus och primärvård 
finns också med som ett 
välkommet måste, menar 
hon.

– Det gäller för oss att noga 

ta reda på var flaskhalsarna 
finns i systemen. Det har 
man lyckats bra med på 
öron- näs- och halsenheten. 
Och vi har ju även andra av-
delningar som också kom-
mit långt och redan uppfyl-
ler måltalen.

Sundelin pekar på att den 
stora utmaningen kommer 
nästa år. Då ska hanteringen 
av ytterligare 13 olika can-
certyper in i den standardi-
serade modellen.

– Ja, det finns brasklappar. 
Vi vet ännu inte hur 2016 års 
pengar kommer att fördelas. 

Och det finns en brist, över-
allt, på både patologer och 
röntgenläkare.

Av de statliga pengarna 
har Västra Götalansregio-
nen i år fått 69 miljoner kro-
nor, varav nio fördelats till 
Södra Älvsborgs sjukhus.

TEXT
Jan Lindsten

jan.lindsten@bt.se
033-700 07 44

FOTO
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petter.trens@bt.se

% Fakta

Standardiserat 
vårdförlopp//

●● staten har satsat två 
miljarder kronor i ett 
fyraårigt program för att 
förkorta tiden till 
behandling av cancer, 
samt utjämna de kraf-
tiga skillnaderna i vän-
tetider mellan olika 
landsting.

●● De sex RCC, Regionala 
cancercentran, samt 
sKL, sveriges Kommu-
ner och Landsting, leder 
utvecklingsarbetet för 
att införa så kallade 
standardiserade vård-
förlopp på sjukhusen.

●● Arbetet inleddes i våras 
och Västra Götaland 
beviljades 69 miljoner 
till årets insatser. Från 
den 1 september ska 
klinikerna som ingår i 
arbetet ha infört ett 
identiskt mät- och upp-
följningssystem.

●● Fem cancertyper ingår i 
årets insatser. Förutom 
cancerformer inom 
öron-näs-halsområdet, 
gäller det akut AML (en 
typ av leukemi), samt 
cancer i prostata, mat-
strupen och mag-
säcken, samt i urin-
blåsa och övre urinvä-
gar. För 2016 tillkom-
mer 13 ytterligare 
cancerformer.

●● För mer information, gå 
till webbsidan www.
cancercentrum.se.

Överläkare Malin Börjesson och mottagningssjuksköterskan Kamilla Gustafsson tycker att de nya arbetsrutinerna inneburit stora förbättringar för patienterna.

”Nu skärper sig 
hela sjukvården 
för att nå målen”
Rydboholmsbon Bodil 
Dower, som jobbar både 
professionellt och ideellt 
med stöttning av cancer-
sjuka, tycker att den stat-
liga kampanjen verkar 
lovande.

Borås. – Ja, även om jag 
inte har någon tydlig över-
blick är mitt intryck att 
hela vårdorganisationen 
nu tar sig i kragen, säger 
Bodil Dower.

Som anställd i Regionalt 
Cancercentrum Väst och 
även aktiv i ett stödjande 
patientnätverk, men också 
inte minst själv som can-
cerpatient, har hon all an-
ledning att vara glad över 
detta.

De sex nationella 
RCC:erna, som bildades 
2010, har bland annat som 
uppgift att stöda olika ide-
ella insatser och mötes-
platser för patienterna. 

Ett exempel bland dessa 
bidrar Bodil själv med. Nät-
verket ”Vi är mer än can-
cer” har med finansiering 
från RCC Väst producerat 
en informationsfilm om 
hur yngre patienter och 

anhöriga ska få vardagen 
med barn, hus och arbete 
att fungera så bra som möj-
ligt.

Nu finns alltså mer resur-
ser att arbeta med. Och att 
man fokuserar på vårdko-
ordinatorer för att på alla 
sätt få fram snabbare ledti-
der fram till behandling 
hälsar Bodil Dower med 
stor tillfredsställelse. 

– Ja, som patient kan jag 
intyga att en veckas väntan 
på ett röntgensvar är en 
evighet, säger hon överty-
gande och målande.

Satsningen pågår under 
fyra år, är du oroad över att re-
surserna minskar sedan?

– Inte direkt. Nu försöker 
man använda pengarna till 
att anställa vårdkoordina-
torer, och de skulle knap-
past vara hållbart att ta 
bort dem om några år. Så 
jag hoppas verkligen att 
detta ska hålla!

Mer om Bodil Dowers ar-
bete finns att läsa på www.
cancercentrum.se under 
fliken ”patient och närstå-
ende.”

Jan Lindsten
an.lindsten@bt.se
033-700 07 44

Rydbolmsbon Bodil Dower välkomnar att cancersjuk-
vården nu kan satsa på vårdkoordinatorer för att korta de 
plågsamma väntetiderna för patienterna.

”Det har blivit en stor förbättring för våra 
patienter. Nu får de redan när de är här på 
sitt första besök gå hem med en tid i han-
den.”

MaLin BörJesson
tumöransvarig överläkare på Öron- näs och halsmottagningen Södra 
Älvsborgs sjukhus.

Sommaren har bjudit på en 
hel del ostadigt väder och 
det ser ut att fortsätta så.
– Ja, i alla fall de närmaste 
tio dagarna, säger Lovisa 
Andersson, meteorolog på 
SMHI.

Borås. Men ostadigt väder 
innebär ju å andra sidan att 
det inte regnar hela tiden, 
heller.

– Nej, det blir solchanser 
också, särskilt för västra Sve-
rige, säger Lovisa Andersson.

Vad som händer efter näs-
ta vecka kan hon dock inte 
svara på.

– Nej, vi gör inga längre 
prognoser än så eftersom 
osäkerheten blir för stor.

Längre prognoser finns 

dock. SMHI:s danska mot-
svarighet DMI presenterar 
både månads- och tremåna-
dersprognoser på sin hemsi-
da. Även i Danmark har som-
maren varit ostadig och 
enligt DMI kommer den när-

maste månaden att se unge-
fär likadan ut. I augusti ser 
man dock en svag tendens 
till en stabilisering med ökad 
chans för högtryck och i sä-
songsprognosen ser det ut 
som om även september ska 
bli stabilare. Någon riktig 
värmebölja tror man dock 
inte på.

Mediokert sommarväder verkar förbli intakt

Koppen lär fyllas på. foto: tt


