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”Vi har nu exempel på patienter som under väntan till operation kommit i en 
icke-botbar situation vilket belyser risken med dessa orimligt långa väntetider. 
Kösituationen är följaktligen inte bara ur ett psykologiskt perspektiv inhuman, 
den är även förenad med betydande risk för spridning av cancersjukdomen och 
därmed försämrad prognos”.  

- SVT Nyheter, 23 januari 2018 - 
 
 
Som patientorganisation som samlar personer drabbade av kolon- och 
rektalcancer och deras närstående, vill Mag- och tarmförbundet uttrycka sin oro 
för den situation som uppkommit avseende operationsköerna på Skånes 
Universitetssjukhus.  
 
Vår uppfattning är att situationen är mycket allvarlig när vårdpersonalen drar i 
nödbromsen på sätt som skett i detta fall. Vi vill därför från patienthåll uppmana 
sjukhuschefer och hälso- och sjukvårdspolitiker i region Skåne att reagera snabbt 
och gemensamt ta ansvar för att hitta en lösning på situationen.  
 
Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det oerhört viktigt att gå till botten med 
orsaken till de uppkomna köerna. Det förefaller oss orimligt att det skulle handla 
om en drastisk ökning av tarmcancerfallen i regionen, att kirurgerna av någon 
anledning arbetar långsammare eller att en oförutsedd personalbrist hastigt har 
uppkommit. Sådana faktorer bör ett av Sveriges främsta sjukhus ha kontroll över.  
 
Om det istället är ett strukturellt och logistiskt fel som ligger till grund för 
operationsköerna som rapporterats hota liv och hälsa måste detta fel omedelbart 
undanröjas.  
 
Tarmcancer är en sjukdom med dödlig utgång om inte rätt vård ges i rätt tid. 
Patienterna har rätt till tydliga besked om hur en långsiktig och hållbar lösning 
skall nås för att säkerheten för den som drabbas av tarmcancer i Region Skåne 
skall garanteras.  
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