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Svar på interpellation angående väntetider till mammografi, av Suzanne Frank (M)

Med anledning av de ökade väntetiderna till röntgen på grund av införandet av det nya sk. RISsystemet, har Suzanne Frank ställt frågor till mig avseende väntetider till mammografi.
Följande frågor är ställda;
1. Har det uppstått kö till mammografiundersökning. Hur lång väntetid är det nu i så fall?
2. Hur arbetar man med att säkerställa att Kronoberg fortfarande är bäst i landet på
bröstcancervård?
3. När beräknas det nya systemet fungera problemfritt

Svar på frågorna;

1. Ja, vi har en ”kö” till mammografin, dvs. vi klarar inte av det intervall på 18-24 månader
mellan undersökningarna, som är standard, utan det går i dagsläget 29 månader mellan. Den
går inte enbart att hänföra till det nya röntgensystemet, utan orsakerna är mer komplexa än
så. Bland annat har vi en brist på röntgensjuksköterskor och vi är mitt inne i ett
generationsskifte av mammografiläkare.” Kön” är just nu 17500 undersökningar, vilket i
princip är en hel årsproduktion. Planen är att nu köra 26000 undersökningar till sommaren
2017, och då ska vi vara i fatt.
För att åstadkomma detta kommer vi att behöva hyra in både sjuksköterskor och läkare. Det
kommer att krävas extra arbete på patologen och kirurgen för att kunna hantera
undersökningar och resultat. Vi kommer också att genomföra kvälls- och lördagsöppet på
bröstmottagningen. Kapaciteten i Ljungby kommer att utökas från två dagar i veckan till sju.
För att öka kapaciteten kommer extra röntgenapparater att lånas ut av leverantören av RIS
(det nya röntgenjournalsystemet).
Informationsmaterial ska skickas ut till de som har fått en fördröjning av sina undersökningar.
2. Växjö ligger fortfarande mycket bra till i en nationell jämförelse, tack vare en mycket duktig
och drivande processledare och ett väl inarbetat processteam. Mammografikön påverkar inte
själva bröstcancermätningen i de standardiserade vårdförloppen.
På sikt är det naturligtvis viktigt att ha med sig att ett ojämnt flöde i mammografiprocessen,
kan påverka bröstcancerprocessen negativt. Det är viktigt att ha med sig kommande år, och
göra allt för att motverka.
I klartext måste vi ha en beredskap att möta upp med patologi och kirurgi, och övrig
behandling för att kunna hantera resultaten, och inte försämra processen.

3. Röntgenjournalsystemet (RIS) är väsentligt mer stabilt nu, men något exakt datum för ett fullt
fungerande system är svårt att ange. Bedömningen är att det kommer att ta ca 1,5 månad till
,innan alla anpassningar som krävs är klara.

Charlotta Svanberg (S), ordförande Hälso-och sjukvårdsnämnden

