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Mammografitilbud Helse Sør-Øst RHF
Brystkreftforeningen er gjort kjent med at Helse Sør-Øst RHF ikke har fornyet
avtalen med private leverandører om mammografitilbud fra 1. januar 2013.
Brystkreftforeningen er bekymret for at den allerede presset situasjonen ved
Brystdiagnostisk sentre (BDS) i OUS og omliggende områder, vil forverres.
Ventetid ved BDS
Allerede 22. juni 2011 sendte Brystkreftforeningen et brev til Oslo
Universitetssykehus og uttrykte bekymring for opptil 12 uker ventetid på BDS.
Vi har fulgt situasjonen nøye siden da, og mottar jevnlig henvendelser om
kvinner som venter på utredning utover de normgivende forløpstidene for
kreftbehandling.
Brystkreftforeningen finner det derfor bekymringsfullt at en har valgt å ikke
videreføre avtalene om mammografi med de private røntgeninstituttene. Vi er
informert om at dere har vurdert at kapasiteten var tilfredsstillende i egne
sykehus og helseforetak. Dette stiller Brystkreftforeningen spørsmålstegn ved,
da ventetiden er på 4-12 uker ved de ulike sykehusene under Helse Sør-Øst.
Vi finner det også underlig at helseforetakene vi har vært i kontakt med ikke
har vært verken informert eller forespurt i forkant av deres vurdering.
Samarbeid med private røntgeninstitutt
Brystkreftforeningen har gjennom kontakt med fagmiljøet og
brukerrepresentanter ved sykehusene oppfattet et ønske om å utvide og
forbedre samarbeidet med de private leverandørene, for å sikre effektiv og
godt samarbeid om utredning av brystkreft. Dette har vært med på å lette
kapasitetspresset ved BDS og det synes heller naturlig å øke samarbeidet
enn å bygge ned.
Konsekvenser for pasienten
Personer som har henvisning fra fastlege for mistanke om brystkreft må nå
enten betale fullpris hos private røntgeninstitutt eller vente på time ved BDS.
Frikort kan ikke lenger benyttes ved de private røntgeninstituttene.
Helse Sør-Øst RHF viser til muligheten til å benytte seg av fritt sykehusvalg,
dersom en finner ventetiden for lang ved sitt lokale sykehus. For oss er
medbestemmelse og valgfrihet viktige prinsipp i fritt sykehusvalg.
BRYSTKREFTFORENINGEN Norwegian Breast Cancer Society
T: +47 02066 | E: post@brystkreftforeningen.no | W: www.brystkreftforeningen.no
Postadresse: Postboks 4 Sentrum, N-0101 Oslo, Norway | Besøksadresse: Tullinsgt. 2, N-0166 Oslo, Norway
Org.nr.: 987 702 923 | K.nr.: 1644 27 32098

Brystkreftforeningen.no / 2

Fritt sykehusvalg er heller ikke et reelt valg i dette tilfelle, da det er lang
ventetid over hele landet. Brystkreftforeningen ønsker også å minne om
egenandelen ved benyttelse av fritt sykehusvalg, og at det samlet blir en
nokså høy utgift dersom man skal reise for å få raskere time ved et annet
sykehus. I tillegg kan vi minne om at det ikke er noen helseforetak i Helse
Sør-Øst som har kortere ventetid enn 4 uker per i dag.
Avslutningsvis
Brystkreftforeningen ber om svar på hvilken vurdering av kapasitet som er
gjort og hvilke tiltak som er satt i gang for at sykehusene skal unngå
fristbrudd på utredning av brystkreft.
Brystkreftforeningen viser til svarbrev fra Helse og Omsorgsdepartementet
12.9.11 hvor det presiseres at det er innført 20 dagers frist for oppstart av
behandling etter at sykehuset har mottatt henvisningen.
Med vennlig hilsen
Brystkreftforeningen
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