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Jag är inte införstådd med Socialstyrelsens förslag till beslut, daterat den 4 juni 2012. 
 
SoS har helt bortsett från att ta ställning til l fyra lokalrecidiv 11 månader efter min 
canceroperationen (juli 2009) , och snabb metastasering (december 2010). Jag kommer att dö 
en alldeles för tidig död pga bröstcancer. Ett så tragiskt förlopp är statistiskt sett mycket ovanligt. Hos 
en högriskpatient som gick på regelbundna onkologiska kontroller borde det inte förekomma alls.  
 
"För kvinnor med lokalrecidiv efter mastektomi anser man inte att tidig upptäckt räddar liv utan att 
upptäckt av ett lokalrecidiv har samma prognostiska betydelse som en fjärrmetastas" (se stycket 
"Uppföljning" på http://www.swebcg.se/Sidor/natriktlinjbrca2008.htm). 
 
Fråga 1: 
Hur förklarar Socialstyrelsen att jag fick lokalrediciv? (se mitt förra brev ang. preparatröntgen - eller 
kan det ha handlat om kirurgisk spridning av cancerceller under operationen?). Hur kunde detta ha 
förhindrats? Vilka åtgärder vidtar Socialstyrelsen? 
 
Fråga 2: 
Strålbehandling 2009 hade sannolikt förhindrat lokalrecidiven. Den ges normalt inte efter mastektomi, 
men med tumörens placering nära bröst- och nyckelbenet, tumörstorlek, intravasal växt samt en 
operationsmarginal på endast 3 mm hade det varit påkallat. Varför fick jag inte individanpassad vård 
(utan onödig axillutrymning) men med strålbehandling?  
  
Min anmälan/kommunicering samt mina bilagor saknas i listan över beslutsunderlag. 
Innehållet i dessa handlingar bör beaktas. Så har ännu inte skett. 
 
Socialstyrelsens bör också än en gång utreda den långa väntetiden (> 1 månad). Väntetiden börjar när 
man upptäckte en ovanligt stor, radiologisk klar cancer den 8 juni. Opererad blev jag den 10 juli. 
Dessutom bör de svårast sjuka prioriteras. SoS sätt att beräkna väntetiden kan inte accepteras. Vid 
tidpunkten för operation fanns intravasal växt, vilket försämrar prognosen. 
 
Fråga 3: Varför opererades jag inte inom rimlig tid? Har Danderyds sjukhus fått ordning på sina 
väntetider nu? 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Susanne Merz 


