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Motion ang. information om rätt att ta PSA-prov
över 1O 000 män i vårt land får årligen diagnosen, prostatacancer. Detta är
den vanligaste cancersjukdomen i vårt land . Bara i Blekinge får mer än tre
män varje vecka beskedet, prostatacancer. Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt
stadium kan patienten få en botande behandling. Däremot finns för
närvarande ingen botande behandling för män där prostatacancern lämnat
kapseln och spridit sig i kroppen . Här finns dock flera alternativ för bromsande
behandlingar som kan sättas in. Resultatet ser väldigt olika ut och många
upplever behandlingarna som ganska krävande. Därtill kommer att dessa
behandlingar ofta är mycket kostnadskrävande för den blekingska sjukvården.
l en mycket stor studie utförd av bl.a. professor Jonas Hugosson i Göteborg
visar man att, med allmän screening skulle dödligheten halveras i vårt land,
dvs mer än 1000 liv årligen, skulle kunna räddas.
Vi Liberaler i Blekinge är för en allmän screening av prostatacancer, frågan är
livsviktig, därför lyfter vi frågan på nytt med en motion . Samtidigt inser vi att
efter det att frågan var uppe för beslut i Landstinget, att det saknas en
majoritet för att införande i vårt landsting.
Det som händer i Skånes- och Västra Götalandsregioner är att man beslutat
att män mellan 50 och 70 år ska få en skriftlig objektiv information om
provtagningen och en anvisning att man kan kontakta sin vårdcentral för att få
ett PSA-prov utfört. Vi menar att detta också skulle kunna införas i Blekinge.
Undertecknad yrkar

att

landstinget /region Blekinge inför samma information med objektiva
fakta och upplysning om att varje man i aktuell åldersgrupp har rätt att ta
ett PSA-prov.
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