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Redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed  

Mistanke om fejl i kliniske mammografier 
 
Den pågældende overlæge var ansat i Røntgen Afdelingen på 
Regionshospitalet Randers i perioden fra 2003 til 2009.  
Den nuværende afdelingsledelse i Billeddiagnostisk Afdeling kom til i 
2010.  
 
Afdelingsledelsen er ikke bekendt med, at der har været en mistanke 
til at den pågældende overlæge ikke arbejdede inden for de dengang 
gældende retningslinjer i udførelse af kliniske 
mammografiundersøgelser og andre radiologiske procedurer. 
 
I forbindelse med den aktuelle sag har vi forholdt os til 
mammografiundersøgelser i perioden 2007 og frem. To patienter 
indgav i 2010 klager over forløb hos den pågældende overlæge til 
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor der efterfølgende blev 
udtalt kritik. Herudover fik en patient i 2008 medhold fra 
Patienterstatningen og tilkendt erstatning pga. for sen diagnosticering 
af mammacancer. 
 
Der har ikke været afholdt tjenstlige samtaler med den pågældende 
overlæge under hans ansættelse på Regionshospitalet Randers. Det 
ville i så fald stå i hans personalesag, og dette er ikke tilfældet. 
 
I forbindelse med den aktuelle mistanke på Regionhospitalet Viborg 
er der lavet en indledende audit/stikprøvekontrol på 40 tilfældigt 
udvalgte kliniske mammografiundersøgelser, som den pågældende 
overlæge har foretaget under sin ansættelse på Regionshospitalet 
Randers. 20 tilfældigt udvalgte journaler fra februar 2008 og 20 
tilfældigt udvalgte kliniske mammografier fra februar 2009.  
 
De 40 mammografiundersøgelser er gennemgået af en erfaren 
mammaradiolog for at vurdere den faglige kvalitet. Konklusionen er, 
at det faglige er i orden i den udtagne stikprøve. Vi arbejder videre 
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med at se på forløbene for de kvinder, som er set af pågældende 
overlæge og efterfølgende har fået mammacancer diagnose. 
 
Afdelingsledelsen er bekendt med, at den pågældende overlæge  
opsagde sin stilling ved Røntgen Afdelingen i Randers, fordi han blev 
tilbudt en stilling i Viborg. 
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