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Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhals-

kræft 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Der var ingen bemærkninger hertil. 

 

Punkt 2. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening 

 Årsrapport 2014, status for de ni kvalitetsindikatorer 

Status for de ni kvalitetsindikatorer for livmoderhalskræftscreening blev præ-

senteret af Carsten Rygaard. Der er nogen regional variation med hensyn til op-

nåelse af standarder for enkelte indikatorer. Der var i gennemgangen særligt fo-



 

 Side 2 

kus på deltagelse i screeningsprogrammet og opfølgning af abnorme og uegne-

de prøver.  

Efterfølgende blev enkelte indikatorer kort drøftet: 

Kapacitet: For at opfylde standarden skal patologiafdelingerne analysere > 

25.000 celleprøver årligt. Region Syddanmark har rettet henvendelse til Sund-

hedsstyrelsen vedrørende dispensation fra dette krav. Sundhedsstyrelsen finder 

ikke anledning til at ændre anbefalingen.   

Svartid: Region Nordjylland anførte, at analyse af screeningsprøver i visse til-

fælde udsættes som følge af, at prøver i forbindelse med pakkeforløb skal hånd-

teres først. Regionen har desuden brugt ressourcer på omstilling til væskebase-

ret metode, men forventer bedre resultater næste år.  

 Resultater af audit af ny-diagnosticerede livmoderhalskræfttilfælde 

Resultaterne af audit af nye tilfælde af livmoderhalskræft i Region Hovedsta-

den blev præsenteret af Carsten Rygaard. Audit viser, at ca. 50 % af kvinderne 

med nydiagnosticeret livmoderhalskræft ikke har deltaget i screeningspro-

grammet. Omkring 1/3 af kvinderne havde normale prøvesvar i screeningen og 

ligeledes ved audit. For aldersgruppen > 65 år viste audit, at de nye tilfælde 

primært hang sammen med mangelende deltagelse i screening. Region Midtjyl-

lands resultater af audit stemmer overens med Region Hovedstadens. Der kon-

kluderes, at resultaterne af audit viser, at screeningsprogrammet virker for dem, 

der bliver screenet. 

Region Sjælland oplyste, at de først lige er begyndt at foretage audit og forven-

ter en forbedring i indikatoren næste år. 

 

Punkt 3. Drøftelse af muligheder for at øge deltagerprocenten 

Indikatoren for deltagelse i screeningsprogrammet er faldet fra 66,6 % til 

64,1 % på landsplan mod en standard på > 75 %. Der blev dog gjort op-

mærksom på, at mindre udsving ikke bør tillægges for stor betydning, da 

screeningspopulationen varierer (antal invitationer det enkelte år). 

Mulige initiativer, der letter tilgængeligheden til screening vil måske kunne 

medvirke til øget deltagelse i screeningsprogrammet. I andre sammenhænge har 

tilbud såsom HPV-vaccination i Matas og fitness centre samt busser med tilbud 

om test for tuberkulose udvist gode resultater. I den forbindelse blev mobile til-

bud med busser bemandet med eksempelvis jordmødre, der kører ud i udkants-

områder eller områder med mange danskere af anden etnisk baggrund drøftet. 

Muligheden for at holde aftenåbent eller på anden måde øge tilgængeligheden 

blev endvidere berørt.  

 Status fra regionerne 

Regionerne blev bedt om at fremlægge status for initiativer til forbedring af til-

slutningen til screeningsprogrammet: 

Region Sjælland har planer om at udarbejde en kampagne i samarbejde med 

Kræftens Bekæmpelse. De overvejer desuden muligheden for mobile tilbud i 

udkantsområderne. 
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De øvrige regioner gav udtryk for, at de ikke havde planer om konkrete initiati-

ver. Der blev fremlagt synspunkt om, at screeningsprogrammet er bedst foran-

kret i almen praksis, og at tilgængeligheden her menes at være tilstrækkelig 

med lange åbningstider og elektronisk bookning af tider. 

Andre mulige initiativer til at øge deltagelsen i screeningsprogrammet blev 

desuden drøftet: 

3. rykker er et forholdsvist enkelt og billigt initiativ, som kan indføres på lands-

plan som en udbygning på det eksisterende indkaldelsessystem i regi af pato-

banken. På nuværende tidspunkt foregår invitation og rykkere per brev, men 

der er planer om at indføre ordningen i e-boks, som er en billigere ordning end 

den nuværende ordning med brevpost. Regionerne forventer at kunne tage e-

boks i brug til marts/april 2016. 

 Pilotprojekt vedr. HPV-selvtest ved Jesper Bonde 

Jesper Bonde fremlagde kort status for pilotprojektet vedrørende HPV-selvtest i 

Region Hovedstaden. Tilbuddet om selvtest var blevet positivt modtaget af 

kvinderne. 2/3 af dem, der accepterede tilbuddet om at deltage, returnerede bør-

sten. Ud af dem var 14 % uscreenede, mens 27 % havde sprunget en scree-

ningsrunde over. Det viste sig, at en ikke ubetydelig del af kvinderne vælger at 

gå til egen læge, når de får børsten, hvorved tilbuddet virker som en reminder. 

De hidtidige resultater for HPV selvtest tyder på, at deltagelsen kan øges med 

omkring 6 procentpoint (inkl. kvinder der vælger selvtest, og kvinder der i ste-

det vælger at gå til egen læge). 81 % af de kvinder, der får påvist HPV søger 

læge indenfor 35 dage. Hos 1/3 er HPV negativ og cytologien normal. Præva-

lensen af HPV i populationen har vist sig at være lidt under det forventede. 

HPV-selvtest skal opfattes som en motiverende faktor og ikke som et selvstæn-

digt diagnostisk værktøj, der kræver terapeutisk konsekvens. En rapport med 

flere informationer om resultaterne forventes i november. 

I Region Midtjylland er der 1. maj påbegyndt et ph.d. projekt om HPV-selvtest. 

Den ene del af ph.h. projektet undersøger, om HPV-selvtesten viser det samme 

som cervix smear, mens den anden del af projektet sammenligner HPV-selvtest 

med 2. rykker. Kvinderne randomiseres til tre grupper, hvor den ene får tilsendt 

HPV-selvtesten, en anden gruppe får et tilbud om en HPV-selvtest og den tred-

je gruppe får 2. rykker (kontrol). Projektet forventes at gå i gang dette efterår.  

 

Punkt 4.  Drøftelse af opfølgning på screeningsprøver 

Indikatoren for abnorme eller uegnede celleprøver, der ikke følges op rettidigt 

er på landsplan 15,9 % mod en standard på < 2 %.   

 Status fra regionerne 

Regionerne støtter fuldt ud tiltag omkring udsending af prøvesvar og rykker for 

manglende opfølgning via e-boks direkte til kvinden samtidig med lægen. Dette 

vil implementeres, når e-boks løsningen er klar til implementering. Der er enig-

hed om, at svar til kvinden bør være: ’normal/unormal celleprøve’ med anbefa-

ling til kvinden om at søge læge ved unormal celleprøve mhp. opfølgende un-

dersøgelse. 
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Punkt 5.  Drøftelse af regional variation i invitationsprocedurer 

 Status fra regionerne 

Det blev fra Sundhedsstyrelsens side fremlagt, at der har været tilfælde med 

kvinder, der er blevet inviteret for sent, bl.a. pga. ferie, og at der er regionale 

forskelle i invitationsprocedurer. Invitationsmoduler kan muligvis tænkes 

ind i en e-boks løsning. Der var enighed i gruppen om, at en standard herfor 

bør indskrives i forbindelse med revision af Sundhedsstyrelsens anbefalin-

ger samt om at praksis bør være ens over hele landet. 

 

Punkt 6.  Eventuelt 

Der blev orienteret om, at Sundhedsstyrelsen i forlængelse af dette møde vil 

sende en henvendelse til regionerne ved behov for yderligere uddybning af 

initiativer for at øge deltagelsen i screeningsprogrammet og forbedre op-

følgningen af abnorme og uegnede celleprøver. Der blev på mødet fremsat 

et ønske fra de regionale repræsentanter om at få revideret de nationale an-

befalinger for livmoderhalskræftscreeningsprogrammet.   

Næste møde i gruppen er ikke planlagt. Hensigten er, at der indkaldes til et 

møde igen om et år, når næste årsrapport er udkommet. Ved behov indkal-

des gruppen inden da. 


