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Svar på interpellation 2016:22 av Tove Sander (S) om
väntetider till screening för bröstcancer
1) Vilken är förklaringen till att omorganisationen av bröstcancervården har lett till
att tusentals patienter inte blir kallade i tid till sin årliga screening och att
hundratals väntar på att genomgå klinisk mammografi?

Att kvinnor inte blir kallade till mammografi inom den tid som rekommenderas av
Socialstyrelsen ser vi som mycket allvarligt. Det är av yttersta vikt att alla berörda instanser
redogör för och utvärderar sina handlingsplaner för att komma till rätta med situationen.
Bakgrund: Mammografiscreening infördes i Stockholms län 1989 och omfattar alla kvinnor i
åldrarna 40-74. 2014 ändrades kallelseintervallet för den yngre åldersgruppen 40-49 år från 18
månader till vartannat år enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Årligen inbjuds drygt
225 000 kvinnor.
Omorganisationen av bröstcancervården som genomfördes vid årsskiftet 2015-2016 innebar
att tre bröstcentrum (Södersjukhuset, Capio St Görans sjukhus AB, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna) etablerades med ansvar för all bröstdiagnostik, behandling och
uppföljning av länets kvinnor. Alla tre fick, i jämförelse med 2015 ett utökat uppdrag för
screening men också för att ta hand om kvinnor som kommer på remiss, från exempelvis
primärvården.
Situationen med köer för bröstcancerscreening fanns på Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna redan innan öppnandet av Bröstcentrum. Köerna är till stor del en konsekvens av att
mammografiscreeningen överfördes från Danderyds sjukhus AB till Karolinska
Universitetssjukhus, Solna, våren 2015. Köerna har successivt betats av och beräknas ha
hanterats enligt Karolinskas handlingsplan till januari 2017. Det har även funnits en mindre
kösituation på Södersjukhuset som nu åtgärdats. På Capio St Görans sjukhus har inga köer
till screening noterats.

2) Hur tänker du ta ansvar för den uppkomna situationen och säkerställa att alla
patienter fortsättningsvis blir kallade till screening för bröstcancer i tid?
Jag tar fullt ansvar för att inga kvinnor i Stockholms län ska behöva vänta längre att bli
kallade till mammografi än vad Socialstyrelsens rekommenderar. Jag känner mig trygg med
att handlingsplanen från Karolinska Universitetssjukhus förverkligas och att kön är åtgärdad
till januari 2017 enligt deras försäkringar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i uppdrag
att tillsammans med sjukhusen analysera och följa upp handlingsplaner för att verksamheten
ska fungera som avtalat.

3) Vad konkret tänker du göra för att så snabbt som möjligt kunna ge de köande
16 700 patienterna en tid till screening för bröstcancer?

Enligt de handlingsplaner som man nu arbetar utifrån kommer resterande kö att ha klarats
av senast januari 2017. Det är viktigt att utvärdera och följa upp eventuella negativa
konsekvenser som dessa fördröjningar inneburit. Ansvaret för att handlingsplanen verkställs
och följs upp ligger på sjukhusens ledningar, inkluderande verksamhetscheferna. Detta har
tydligt kommunicerats och mottagits av respektive sjukhus.
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