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Inför rullande
mammografi
Inför mobila mammografivagnar i Stockholms län så att fler
kvinnor kan upptäcka och förebygga bröstcancer i tid.
Den regionala cancerplanen är framtagen för att skapa en sammanhållen
vårdprocess och förbättra cancervården med patienten i fokus med sikte på att
minska skillnader mellan olika regioner och mellan befolkningsgrupper. Ett steg i
detta arbete är att bröstcancervården i länet nu koncentrerats till tre bröstcentra som
ska ta ansvar för hela processen, från screening till rehabilitering. En annan intention
med omorganisationen är att få fler kvinnor att screena sig för bröstcancer.
Tvärtemot denna intention skriver DN den 20 juni om hur antalet
bröstcanceroperationer i Stockholms län drastiskt minskat i och med
omorganisationen. Detta beror inte på att bröstcancerfallen minskat utan på att
kvinnorna i stället befinner sig i kö till mammografiundersökning eller hemma,
väntandes på att bli kallade, men ingenting händer.
Omorganisationen innebär en hög belastning på de tre bröstcentra som nu finns i
länet. Remisserna rasar in och man ligger efter med kallelser till de regelbundna
mammografikontrollerna.
Förutom att patienter tappats bort i omorganisationen och att belastningen blivit för
hög på de tre kvarvarande bröstcentren, så innebär flytten av
mammografiverksamheten att tillgängligheten rent fysiskt har försämrats för många,
till exempel kvinnor i norra länet. Från att ha kunnat åka till Danderyd med
direktbussen från Norrtälje, måste man nu krångla med byten eller rent utav ta bilen
till Karolina Sjukhuset för en kort undersökning. Restiden har fördubblats.
I det uppdrag som de tre bröstcentren givits framgår att de ska bedriva en tillgänglig
vård. Att de har ansvar för hela processen innebär inte att all vård måste vara förlagd
vid de tre centren.
Med ett stärkt fokus på patientperspektivet vad gäller kontinuitet, tillgänglighet och
delaktighet har de tre bröstcentren utifrån sitt uppdrag möjlighet att till exempel öppna
mammografifilialer eller välja alternativet rullande mammografi. Detta skulle öka
tillgängligheten för kvinnor i hela länet. Med den situation vi ser i dag skulle en
rullande mammografivagn också kunna innebära en avlastning och ett aktivt sätt att
arbeta bort köerna.

Rullande mammografivagnar finns i bland annat Skåne, Bohuslän, Älvsborg, Dalarna
och Jämtland. En fördel med att använda rullande mammografivagnar i stället för
filialer är att det möjliggör riktade insatser i områden där andelen kvinnor som
screenar sig är lågt.
I Vänsterpartiet anser vi att det är viktigt att bedriva ett förebyggande arbete
gentemot kvinnor i hela länet för att undvika kostnader och personligt lidande. Det är
just nu högst angeläget att genom olika utåtriktade tillgänglighetsmetoder nå kvinnor i
tid för mammografiundersökning. Ingen ska behöva gå och vara orolig eller få sin
cancer upptäckt för sent på grund av dålig organisation.
Vi tror att just rullande mammografivagnar är det bästa ur aspekten att vi kan göra
riktade insatser där vi ser att det tillfälligt eller kontinuerligt behövs för att också se till
att kvinnor i vårt län får jämlika förutsättningar för hälsa.

Catarina Wahlgren Landstingsledamot, Vänsterpartiet
Gunilla Roxby-Cromvall, Gruppledare Vänsterpartiet Stockholms läns landsting

