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Interpellation av Dag Larsson (S) till ansvarigt
landstingsråd om klinisk mammografi
Från flera sjukhus har kritik riktats mot två separata vårdgivare (Aleris och MRAB)
och att den bildkvalitet som fanns på deras mammografibilder inte uppfyller de krav
som ställs. Efter att kritiken framförts upprepade gånger beslutade sig landstinget för
att granska verksamheterna. Denna granskning påbörjades under 2010. En etapp två
av granskningen har sedan gjorts under 2011.
Vid granskningen har framkommit att det finns brister i kvaliteten på bilder, att viss
utrustning inte uppfyllt kraven, utbildningsplaner inte följs och även att underlaget
varit för litet för att upprätthålla kompetensen hos radiologerna. En av de främsta
orsakerna till det bristfälliga medicinska innehållet sägs i revisionsrapporten vara
frånvaro av tydliga och gemensamma riktlinjer för hur den diagnostiska processen i
klinisk mammografi ska utformas.
Genom hela rapporten återkommer brister av olika slag som alla var och en för sig är
allvarliga nog för att riskera den enskilde patientens säkerhet. Det är därför
anmärkningsvärt att rapporten tillåtits bli liggande under så lång tid i avvaktan på, så
som det verkar, att ge mottagningarna en chans att rätta till felen innan de
offentliggörs.
Från min horisont ter det sig som att det privata företagets rykte och existens är
viktigare än de drabbade kvinnornas hälsa.
En stor del av Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård bedrivs av privata
företag och mindre enheter, något som vi i sak inte ifrågasätter. Men när verksamhet
bedrivs av många olika aktörer och med varierande patientunderlag läggs ett extra
stort ansvar på oss som beställare att ha kontroll på att den hälo- och sjukvård som vi
beställer utförs på bästa möjliga vis. Det finns tydliga regelböcker som säger vad som
ska göras och även hur det ska genomföras.
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Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
•
•
•
•

Kan du garantera att den kliniska mammografin i Stockholm är
kvalitetssäkrad?
Vilka åtgärder har vidtagits för att så ska vara fallet?
Är det, enligt din uppfattning, tillfyllest att ansvariga politiker får kännedom
om resultatet av genomförd granskning i ett så sent skede?
Anser du att det är tillräckligt att medicinska revisioner görs först efter att
klagomål och anmälningar på verksamheten inkommit?
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