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Interpellation av Gunilla Roxfoy Cronivall (V) om de cancersjuka patienter
som i somras drabbades av försenade operationer
Media, bland annat Dagens nyheter, har nyligen rapporterat om 20 svårt sjuka cancerpatienter
på Karolinska sjukhuset som i somras fick vänta för länge på operation. Ett av de
uppmärksammade fallen är en man på 78 år som strax före midsommar fick besked om att
han har cancer i bukspottskörteln. I Sverige ska denna typ av cancer opereras inom 36 dagar. I
det här fallet fick patienten dock vänta hela tio veckor på operation. Vid det laget hade
cancern spridit sig så mycket att operationen inte gick att genomföra och fick avbrytas. Denna
berättelse är en bland många om hur vården i landstinget har fungerat under sommaren.
Från början kommenterade Karolinska sjukhuset att det var tolv cancerpatienter
som fått vänta för länge på operation, med risk för att sjukdomen försvårats. Efter något dygn
skrevs antalet patienter som blivit utsatta för denna väntan upp till 20 personer. Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning säger i media att de inte har fått någon information om
situationen på KS, medan KS direktör säger att de haft kontakt redan under våren om det
ansträngda läget.
Under sommaren har det kommit återkommande information om
soimnarsituationen i vården. I olika politiska organ har det under tidig höst rapporterats till
politiken om hur sommaren förflutit, men ingenstans har denna dramatiska situation inom
cancervården nämnts. Varför inte? Samtidigt kommenterar ansvarigt landstingsråd att inte
heller hon var informerad om den situation som rådde på KS gällande canceroperationer i
sommar.
Därmed önskar jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd:
1. Varför kände inte ansvarigt landstingsråd, övrig politik och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen till den allvarliga situation som rådde inom cancervården på
KS när de menar att de informerat om detta redan i våras?
2. Eftersom somrnarrapporten om vården inte nämnt ett ord om den kritiska situationen
inom cancervården på KS och att situationen var livshotande för hela 20 patienter, går
det att lita på de rapporter och statistik som presenteras för politiken?
3. Då Karolinska sjukhuset uppenbarligen inte klarar sitt uppdrag, bör inte någon i KS
ledning eller KS styrelse, som hittills varit väldigt anonym i denna diskussion, kliva
fram och ta ansvar? Anser du att KS styrelse Idarar sitt uppdrag?
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