
Debattartikel; 

 

Uppskjuten cancervård 

Under måndagen informerade TT (tidningarnas telegrambyrå) om att det är kritiskt med 

cancervården i dessa tider med covid-19-pandemin. Helsingborgs Dagblad skrev en artikel om detta 

som baseras på en rapport om ”uppskjuten cancervård” från Regionala cancercentrum i samverkan 

(RCC). 

 Det är förståeligt att hela landet har varit fokuserat på åtgärder med anledning av pandemin. 

Problemet är att upptäckten av cancer har drastiskt minskat och därför finns det många i hela landet 

och även då i Helsingborg som går och bär på cancer utan att veta om det.  

I Helsingborg har det minskat med 21,2 procent av provsvar under perioden mars till maj, 

motsvarande minskning i Stockholm var 31,4%. Eftersom det redan tidigare har varit en stor del 

cancer som inte upptäckts tidigt i primärvården, så är det extra allvarligt med denna minskning. 

Frågan som RCC nu ställer är om nedgången av nyupptäckt cancer leder till att många svenskar 

framöver kommer till cancervården med en mer framskriden cancer. Riskerar vi att få se en högre 

förtida dödlighet i cancer? Svaret på den frågan är förmodligen – Ja. Det kommer att ta flera år innan 

vi ser ett riktigt resultat på frågan, men eftersom vi är flera år sena på tex tarmscreening, för att hitta 

cancer tidigt i Skåne så ser det inte bra ut.  

Eftersom RCC nu vädjar till alla aktörer i hälso- och sjukvården att engagera sig för att alla som har 

någon form av symtom snarast kommer till bedömning hos läkare, så kan man ju undra hur Region 

Skåne tänker ta i denna fråga. 

Alla sveriges regioner måste samverka för att så snart som möjligt komma ikapp med utredning och 

behandling av cancerfall i befolkningen som misstänks ännu var oupptäckta. 

Det är också viktigt att ni alla som blir kallade till screening nyttjar denna rättighet till tidig upptäckt 

eller att ni är friska. 

Överlevnaden i cancer har ökat i Sverige på senare år, men detta kan nu riskeras att raseras om det 

inte snabbt kommer en plan för åtgärder. Vi som lever i Helsingborg vill  se en plan som både 

omfattar vårt Helsingborgs Lasarett och primärvården, både regionens och de privata. 
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