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Dansk cancervård en förebild
Sverige kan lära av Danmark för 
att korta väntetiderna inom 
 cancersjukvården. Där tar det 
10–14 dagar mellan remiss och 
behandlingsstart för patienter 
med tarmcancer. I Sverige 
 handlar det om 65–76 dagar. 
    – För att påbörja en behandling 
ska vi ha en maxväntetid på 3–4 
veckor för alla typer av cancer, 
säger professor Roger Henriks-
son, chef på regionalt cancercen-
trum för Stockholm och Gotland.

Danmark är generellt ingen före-
bild när det gäller cancer, men på 
senare tid har man ryckt upp sig  
genom något som kallas ”Pakke-
forlöb”. Det är ett slags behand-
lingspaket som en patient med 
misstänkt tarmcancer får del av 
direkt. Allt bokas in och görs ef-
ter ett bestämt schema som går 
ut på att alla insatser ska i gång 
inom 10–14 dagar. För andra can-
cerformer finns också speciella 
behandlingspaket.

– Det är bra och det är precis 
den typen av satsningar vi ska ha 
för att korta tiden mellan miss-
tanke, diagnos och insatt be-
handling. I dag har vi generellt 
för långa väntetider. Många pa-
tienter kan få vänta mer än 60 da-
gar, det vill vi halvera. För den 
enskilda patienten måste insat-
serna skräddarsys, säger han.

Roger Henriksson är ett av de 
tyngsta namnen inom den svens-

ka cancersjukvården. Han har 
varit chef för Radiumhemmet  
i Stockholm och är nu chef för ett 
av landets sex regionala cancer-
centrum – RCC. I dag på Världs-
cancerdagen blir han Årets can-
cernätverkare, en utmärkelse 
som nu delas ut för första gången 
av patientorganisationen Nätver-
ket mot cancer.

Roger Henriksson ser flera 
brister inom cancersjukvården, 
men hans lösningar är sällan 
mer pengar. Däremot att vården 
måste jobba smartare, och att 
man måste riva ner hierarkierna 
och revirgränserna mellan olika 
specialiteter.

Tillsammans med Grekland har 
Sverige flest cancerläkare per 
100 000 invånare och allra flest är 
de på Karolinska i Solna. Jämfört 
med Göteborg och Sahlgrenska 
sjukhuset är man mer än dubbelt 
så många cancerdoktorer i Stock-
holm. Ändå talas det om kris och 
”omänskliga” nedskärningar på 
KS-onkologen.

– Jag har full förståelse för att 
det är påfrestande för persona-
len, men det finns trots allt en 
 begränsad börs och när man fått 
en budget som man överskridit 
kraftigt och tvingas ta ner den till 
balans har jag svårt att kalla det 
för nedskärningar. Chefläkarna 
 säger att man klarar patient-
säkerheten och då måste man tro 

på det. Det borde gå att sänka 
kostnaderna genom att jobba 
smartare och effektivare, säger 
Roger Henriksson.

Han syftar bland annat på att det 
behövs mer samverkan mellan 
kliniker och vårdinrättningar 
och att landstingen måste styra 
verksamheterna utifrån ett pa-
tientflöde. Den ska följa patien-
tens hela väg genom vården med 
optimala ersättningssystem och 
uppföljning av kvaliteten liksom 
en värdering av arbetssituatio-
nen för personalen.

– Men vi måste också rätta till 
det stora misstaget under 
1990-talet då man tog bort läkar-
sekreterarna, undersköterskorna 
och sjukvårdsbiträdena. Vi måste 
få tillbaka dem så att läkare och 
sjuksköterskor får göra rätt 
 saker.

Mellan 2 000 och 3 000 can-

cerpatienter dör årligen i onödan 
på grund av socioekonomiska 
skäl och regionala skillnader. 
 Regeringens och Alliansens sats-
ning på två miljarder extra till 
cancervården är just till för att 

standardisera vårdförloppet för 
fem olika diagnoser.

– Det är kanonprojekt. Men 
även Stockholms satsning på att 
ta bort avgiften för mammografi 
är ett utmärkt exempel för att 
minska skillnaderna i socialt 
 utsatta områden. Tidig diagnos 
är den enskilt viktigaste insatsen 
för att öka överlevnaden, säger 
han.

2012 var Stockholm först med att 
ta bort avgiften för mammografi 
och det ledde till att 3 procent  
fler kvinnor undersökte sig  
än 2011. Störst ökning var det  
i Skärholmen och Spånga/Kista. 
Det motsvarade 6 000 kvinnor 
vilket i sin tur ledde till unge- 
fär 30 fler upptäckta fall av bröst-
cancer.
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Mer pengar löser inte cancerköerna – vården måste jobba smartare. Det anser professor Roger Henriksson, chef på regionalt cancercentrum för Stockholm och Gotland. FOTO: YVONNE ÅSELL

Det borde gå  
att sänka 
 kostnaderna 
 genom att jobba 
 smartare och 
 effektivare.
Roger Henriksson, chef för ett av 
landets sex regionala cancercen-
trum – RCC.
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Vanligaste 
 sjukdomen
Cancer är den absolut vanligaste 
sjukdomen i Sverige. Det finns 
omkring 120 olika cancerdiag-
noser och en halv miljon svenskar 
är drabbade i dag. Var tionde 
 minut får en ny person ett cancer-
besked någonstans i Sverige.

Varje år får 5 500 svenskar 
 besked att de har tarmcancer. 
 Endast bröstcancer, prostata-
cancer och hudcancer är van-
ligare. Dödligheten är hög för 
tarmcancerpatienter, näst högst 
efter bukspottkörtelcancer.

Fem olika cancerdiagnoser är 

först ut med standardiserade 
vårdförlopp enligt den nationella 
flerårsplanen: Akut blodcancer, 
prostatacancer, huvud- och hals-
cancer, cancer i matstrupe och 
magsäck och cancer i urinblåsa 
och urinvägar. Senare i år ska 
 ytterligare tio cancerdiagnoser 
föras upp på listan. SVD 


