Helse Vest RHF
v/ adm. direktør Herlof Nilssen
Postboks 303 Forus
4066 STAVANGER

Oslo, 04.12.2015

VEDRØRENDE BREV FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND
Stavanger Aftenblad kontaktet meg, som adm. direktør for Curato Røntgen AS, i dag vedrørende en sak de
hadde blitt kjent med gjennom innsyn i dokumentene til styremøtet i Helse Vest RHF 10.12.2015. Etter hva
jeg oppfattet var journalisten kjent med et brev fra Fylkesmannen i Rogaland datert 15.09.2015 til Statens
Helsetilsyn med kopi bl.a. til Helse Vest RHF vedrørende tilsynssaker knyttet til Curato Røntgens avdelinger i
Stavanger og Haugesund. Jeg ser av sakspapirene til styremøtet at det dreier seg om Skriv 09.
Jeg vil gjerne få gjøre oppmerksom på at det 17.11.2015 ble gjennomført et møte med Curato Røntgen AS og
Fylkesmannen i Rogaland. Bakgrunnen for møtet var nettopp det omtalte brevet og at vi fra Curatos side
ønsket å redegjøre for det arbeidet som har vært gjort i løpet av de siste årene for nettopp å sikre at slike
hendelser som brevet omtaler ikke skal skje igjen. Jeg opplevde at fylkeslege Pål Iden var tilfreds med
redegjørelsen og ikke minst at det ble gjennomført et møte mellom tilsynsmyndigheten og Curato Røntgen.
Til stede på møtet var bl.a. også avdelingsleder og medisinsk ansvarlig i Stavanger. Dessverre var to med
tilsvarende roller i Haugesund forhindret fra å møte grunnet værproblemer.
Curato Røntgen AS har gjennom de siste årene iverksatt en rekke tiltak som skal redusere risiko for at
uønskede hendelser oppstår:
• Revisjon av rutiner /prosedyrer jevnlig forestås av fagansvarlig på hver avdeling
• Kontroll av rutiner og om man følger fastsatte prosedyrer ved interne revisjoner
• Skjerpe inn rutiner for melding og be om lesebekreftelse i kvalitetssystemet (TQM) ved nye rutiner og
prosedyrer
• Sørge for loggføring og lesebekreftelse fra medarbeidere på nye rutiner og prosedyrer
• Gjennomgang med medarbeidere om bruken av TQM og hendelsesmeldinger
• Bruk av personellmessig oppfølging der medarbeidere ikke følger rutiner og prosedyrer
• Se til at alle nye medarbeidere får grundig innføring i gjeldende rutiner og prosedyrer
• Kontroll av radiologirapporter, kontroll av MR bildekvalitet og PGMI for mammografibilder
• Årlige eksterne revisjoner
• Årlige fagrevisjoner på modalitet
• Konstanskontroller og undervisning av medisinsk fysiker
• Fagsamlinger / opplæring
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Dobbeltgranskning mammografi
Fagfellevurdering (peer review)
Systematisk bruk av risikoanalyser
Regelmessige avdelingsmøter med fokus på kvalitet
Regelmessige møter i kvalitetsutvalget
Alvorlige hendelser blir i tillegg behandlet i ledergruppen og styret

Når det gjelder fagfellevurdering, er dette innført som system. Så vidt vites er det ingen andre
bildediagnostiske enheter (offentlige så vel som private) som har innført dette som system. Ca. 5% av et
randomisert utvalg av radiologirapporter vurderes av en gruppe radiologer i Curato. Hensikten med denne
dobbeltgranskningen er å gjennomføre en kvalitetssikring av at man har en state-of –the-art vurdering av
bilder tatt ved ulike modaliteter. Systemet man følger er det som anbefales av American College of
Radiology. Systemet er vellykket implementert, og oppleves som en konstruktiv feedback til radiologene i
den hensikt å yte en sikrere og bedre tjeneste for pasientene.
Jeg håper dette brevet kan vedlegges sakspapirene til styremøtet, slik at vi på denne måten kan få synliggjort
hva vi har gjort av forbedringstiltak for å ha en optimal kvalitet. Vi er veldig ydmyke for den jobben vi har
gjort i et godt samarbeid med henvisere, primær- og spesialisthelsetjenesten i Helse Vest RHF, og ønsker å
ytterligere forbedre den i årene som kommer.
De hendelsene Fylkesmannen i Rogaland omtaler, er en oppsummering over flere år. Så vidt vites har det
ikke vært nye tilsvarende saker i 2015.

Med vennlig hilsen

Erik Kreyberg Normann
Adm. direktør
Curato Norge AS

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland
Statens Helsetilsyn
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