Flödesblad

Mammografi

Röntgenkliniken har inget
eget patientflöde men är som
serviceenhet med och bidrar med
röntgenundersökningar till nästan
samtliga patientflöden.
Mammografimottagningen har en stor och betydande
roll i bröstcancerflödet. Det största flödet inom
Bröstcentrum är de kvinnor som kommer via
mammografihälsokontrollen. På enstaka procent av
dessa genomförda hälsokontroller hittas förändringar
som behöver utredas. År 2021 återkallades 3,1 % av 49
848 hälsokontroller för vidare utredning.

Beskrivning av patientflödet
Akut/elektiv
fördelning

30 % kliniska
70 % hälsokontroller

Kön (M/K) fördelning

Kvinnor: 99,5 %
Män: 0,5 %

Ålder:

Patienter från 18 år

Volym:

21 422 utförda kliniska
mammografiska
undersökningar
49 848 utförda hälsokontroller

Aktuella
kvalitetsregister

-

Kvalitetsindikatorer
Indikator

Typ

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Remisser som ingår i standardiserat vårdförlopp för
bröstcancer

Process

100 % us < 5
dagar

83,2 %

100 %

Screeningintervall för kvinnor 40-74 år

Process

24 mån

29 mån

27,5 mån

Utförda screening - återkallad för kompletterande
bildtagning

Process

< 1%

0,22%

0,27 %

Utförda screening - återkallad för vidare utredning

Process

< 3%

3,1 %

3,7 %

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

PREM

100 %

98,5 %

98 %

Fick du tillräcklig med information om din undersökning?

PREM

100 %

100 %

95 %

Skulle du rekommendera den här röntgenmottagningen?

PREM

72 NPS*

74 NPS*

99 %

*Ny enkätleverantör 2021 som gör att resultatet på denna fråga inte går att jämföra med år 2019.
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Åtgärder relaterade till indikatorer som
ej uppnått mål
Process – Följsamhet till rutiner/ledtider
• Om fler kvinnor väljer att utföra sin hälsokontroll
tror verksamheten att målvärdet för utförda
screening- återkallad för vidare utredning kommer
att återgå till att ligga under målvärdet.
• I och med den nya mottagningen för
hälsokontroller beräknar vi att återigen
nå screeningintervallet 24 månader för
hälsokontrollerna, kvinnor mellan 40-74 år, under
hösten 2022.

Analys av resultat
Mammografimottagningen stängde verksamheten
för hälsokontrollerna mellan 2020-03-23 och 202005-22, en omställning till följd av Covid-19. Detta
har lett till ökade väntetider för hälsokontrollerna.
Personalen tilldelades andra uppgifter och lånades ut
till bland annat HR och andra vårdavdelningar under
stängningen.
Att fler kvinnor återkallades år 2020 och 2021 efter
utförd hälsokontroll för vidare utredning tros vara en
effekt av pandemin. Många kvinnor uteblev från sin
hälsokontroll, möjligtvis pga oro för Covid-19, och flera
av de kvinnor som utförde sin hälsokontroll hade gjort
egna palpationsfynd.

Förbättringsarbete/projekt
Flertalet av våra klinikövergripande samarbeten har
minskat i omfattning under pandemin.
Röntgenkliniken har sedan ett antal år tillbaka inte varit
med i den nationella patientenkäten då den inte riktats
till området Diagnostik. Sedan 2019 genomför kliniken
årligen riktade patientenkäter för att få fram PREMvärden för verksamheten och för att kunna driva ett
ständigt förbättringsarbete för och med patienterna.
Mammografimottagningen jobbar aktivt med att
fler kvinnor skall komma på sin hälsokontroll. Våra
medarbetare har tagit fram välkomstfilmer på åtta olika
språk om varför det är viktigt med hälsokontrollen och
hur undersökningen går till. För att patienterna ska
känna ökad trygghet, tillit och förstå att hälsokontrollen
kan rädda liv.
Personlig bildgenomgång för röntgensjuksköterskorna
på mammografimottagningen pågår för att optimera
bildkvalitén.
I och med det stora antalet hälsokontroller som utförs
årligen har verksamheten sett över möjligheten till fler
lokaler för att kunna utvidga verksamheten. 2021-01-14
invigdes en ny mottagning för mammografin i sjukhusets
huvudbyggnad. Den nya mottagningen kommer utföra
ca 20 000 hälsokontroller årligen.
År 2021 startar Screen Trust CAD, en klinisk studie, där
undersöks hur bland annat AI självständigt kan granska
undersökningar.
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