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Fylkesmannen i Rogaland orienterer om tilsynssaker som
gjelder Curato rontgen avd. Haugesund og Stavanger.

Fylkesmannen i Rogaland har over flere år hatt til behandling en rekke klager som gjelder Curato
Røntgen sine avdelinger i Stavanger og Haugesund.

For å få oversikt over saksomfang i senere år har vi gjennomgått alle saker som er avsluttet hos
Fylkesmannen i Rogaland etter 2011. I tillegg har vi innhentet en NESTOR rapport som viser alle
saker som knytter seg til virksomhetsnavnet Curato i samtlige embeter avsluttet etter 01.01. 2013.

NESTOR rapporten viste at Rogaland topper statistikken med 12 saker, Hordaland har hatt fire
saker, Troms to saker og Oslo Akershus en sak.

Gjennomgangen av sakene Fylkesmannen i Rogaland har behandlet siste fire år viser
at vi har avsluttet seks tilsynssaker som gjelder avdelingen i Haugesund og ni saker som gjelder
avdelingen i Stavanger, totalt 15 tilsynssaker etter 2011. Syv av sakene ble meldt inn i 2014.
Saksomfanget har m.a.o. vært økende. Vi fant ingen gjengangere blant helsepersonellet, men kan
bernerke at vi i et par av sakene avsluttet med at røntgeninstituttet erkjente feilen i sin redegjørelse
uten at vi fikk kopi av røntgen-beskrivelsen.

I Haugesund har vi påpekt pliktbrudd i fem saker og avdekket mangel på forsvarlig helsehjelp i fire
av disse. To saker avdekket svikt i internkontrollen.

I Stavanger har vi påpekt pliktbrudd i seks saker. Også her avdekket saksbehandlingen mangel på
forsvarlig helsehjelp i fire saker. Fire saker avdekket mangel i internkontrollen.

Svikt i diagnostisering av kreftsykdom har vært tema i totalt 10 saker. Mangelfulle rutiner for
trippeldiagnostikk ved mistanke om brystkreft og forsinket diagnostisering av lungekreft (til tross
for kliniske opplysninger i henvisningen som gav mistanke om kreftsykdom) har vært tema i begge
avdelingene. Kreftsykdorn er oversett både ved mammografi, CT, MR undersøkelse og vanlig
røntgen.

I flere av sakene har også manglende internkontroll blitt påpekt. Internkontrollsvikten har dreid seg
om mangelfulle forsendelsesrutiner, erkjent svikt i diagnostisering som ikke er rapportert inn i
avvikssystemet og manglende redegjørelse for hvordan virksomheten har fulgt opp svikten når vi ba
om det.

I Haugesund hadde vi i 2011 to saker som gjaldt mangelfull diagnostisering av brystkreft. I den
første tilsynssaken ba vi røntgeninstituttet sørge for at virksomheten drev i tråd med «Nasjonalt



handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienten med
brystkreft». En ny tilsynssak med samme tema som ble behandlet i etterkant, avdekket at
virksomheten ikke hadde rettet opp rutinene som forutsatt. Informasjon om forholdet ble gitt til
Helse Vest i brev datert 06.08. 2014. I etterkant er avtalen med Helse Vest endret. Røntgen-
instituttet har og rettet opp i interne rutiner.

I fiere av sakene fra 2014 har Fylkesmannen bedt om tilbakemelding som viser hva
røntgeninstituttet vil gjøre for å hindre gjentagelse. Det fremgår av virksomhetens svar at de vil
gjennomføre dobbeltkontroll dersom kreftsykdorn/ mistanke om kreftsykdom er erkjent i
henvisningen. Dobbeltkontrollen er forbeholdt mammografi, CT og MR us. De vil i tillegg innføre
randomisert dobbeltgranskning /peer review i ca. 2-4 % av alle undersøkelser for å følge opp graden
av feiltolkninger ref. amerikanske akkreditteringskrav. Det fremgår videre av deres svar at
instituttet behandler saker av prinsipiell betydning i sitt kvalitetsutvalg og tilbyr alle sine radiologer
årlig etter- og videreutdannelse med 10 kursdager pr år.

Ettersom Curato røntgen er en fylkes- og regionovergripende virksomhet, sender Fylkesmannen
denne informasjon til Statens helsetilsyn til orientering.

Med hilsen

Pål Iden Kari Louise Roland
Fylkeslege senionådgiver
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