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Udsættelse af mammografiundersøgelser
Spørgsmål:
I sensommeren 2021 blev de almene mammografi undersøgelser/screeninger
udsat.
Nu skriver vi januar 2022. Desværre er jeg bekendt med kvinder, som skulle
have haft undersøgelse i sommeren 2021 og som blot i efteråret 2021 har fået
en meddelelse om udsættelse af undersøgelsen i deres e-Boks.
De har ikke nogen viden om hvornår de kan få en undersøgelse og der bliver
ikke kommunikeret om hvornår de kan forvente noget.
Jeg ønsker en redegørelse for
1. Hvor mange kvinder der nu har ventet hvor længe.
2. Hvornår kan de forvente at blive tilbudt en undersøgelse
3. Hvordan bliver der kommunikeret med dem
4. Hvad er status på sms-modul for at sikre et minimum af no-shows.
Svar:
Ad 1: Hvor mange kvinder der nu har ventet hvor længe.
En screeningsrunde er den tid, det tager at invitere alle kvinder i målgruppen
til brystkræftscreening, og den danske standard anbefaler, at en screeningsrunde varer 2 år (+/- 3 måneder). Denne standard er ambitiøs sammenlignet
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med de europæiske guidelines, der anbefaler et screeningsinterval på 2 år (+/6 måneder).
Kvinderne i programmet inviteres løbende til screening ud fra den måned,
hvor de har fødselsdag. Den igangværende 7. screeningsrunde er planlagt til
afslutning ultimo marts 2023, dvs. 2 år og 6 måneder efter igangsættelse af
runden.
I indeværende screeningsrunde forventes det, at op imod 144.000 kvinder, ud
af en samlet screeningspopulation på ca. 183.000 kvinder, modtager invitation
til screening senere end 2 år og 3 måneder fra sidste invitationsdato. Det betyder, at hovedparten af kvinderne i 7. screeningsrunde vil opleve en forsinket
invitation til screening i forhold til den danske standard på 2 år (+/- 3 måneder).
Baggrunden for at udvide screeningsintervallet til 2 år og 6 måneder var at frigive personaleressourcer til at prioritere kliniske mammografier ifm. udredning
for brystkræft, hvor der har været ventetid på udredning. Det har betydet en
nedsat kapacitet ift. brystkræftscreening og en planlagt forlængelse af screeningsintervallet. Det er ambitionen, at regionen hurtigst muligt igen skal tilbyde
screening for brystkræft med et interval på 2 år (+/- 3 måneder).
Ad 2: Hvornår kan de forvente at blive tilbudt en undersøgelse
I forlængelse af svaret på ad 1, kan kvinderne således, for nuværende, forvente at modtage invitation til screening 2 år og 6 måneder efter deres seneste invitation. Region Hovedstadens ambition er, at screeningsintervallet i
brystkræftscreeningsprogrammet ikke overstiger 2 år og 6 måneder, og at regionen hurtigst muligt igen skal tilbyde screening for brystkræft med et interval
på 2 år (+/- 3 måneder).
Ad 3: Hvordan bliver der kommunikeret med dem
Der udsendes særlige forsinkelsesbreve til de kvinder, som er og vil blive berørt af det forlængede screeningsinterval, hvor regionen orienterer om den aktuelle forsinkelse og dermed forlængelse af screeningsintervallet. Brevene udsendes i takt med, at man tidsmæssigt nærmer sig 2 år og 3 måneder siden
seneste invitation til screening.
Selvom det var intentionen, at brevene med advisering om forsinket screening
skulle udsendes kort tid før, at kvinderne kunne forvente at blive inviteret til
screening ud fra et screeningsinterval på 2 år og 3 måneder, har kvinder, der
er født i månederne juni-september, modtaget et forsinkelsesbrev op til seks
måneder før, at de burde kunne forvente at blive inviteret til screening ud fra et
screeningsinterval på 2 år og 3 måneder. Og dermed op til ni måneder før det

Udsættelse af mammografiundersøgelser

Side 2

tidspunkt, hvor kvinderne faktisk vil blive inviteret til screening med et screeningsinterval på 2 år og 6 måneder.
Hertil har ordlyden i brevene, der blev udsendt i perioden 21. juli til 2. september 2021, vist sig at være mangelfuld. Det fremgik af disse breve, som er
sendt til ca. 44.000 kvinder, at regionen ikke kunne tilbyde tid til screening indenfor 2 år og 3 måneder, og at regionen ikke kunne oplyse om, hvornår kvinderne i stedet kunne forvente at blive inviteret. Det skulle i stedet have fremgået af brevene, at kvinderne ikke kunne tilbydes tid til screening indenfor 2 år
og 3 måneder, men at screeningen ville blive afviklet indenfor et screeningsinterval på 2 år og 6 måneder.
Det er beklageligt, at der er sket ovenstående fejl ifm. udsendelsen af breve
med advisering om forsinkelsen. Det har desværre givet anledning til usikkerhed og forvirring blandt kvinderne, om tidspunkt for deres indkaldelse til screening. Der er efterfølgende blevet rettet op på både ordlyden i brevene samt
tidspunkt for udsendelse. Brevene udsendes nu kort tid før det tidspunkt, hvor
kvinderne kan forvente at modtage indkaldelse til screening ud fra et screeningsinterval på 2 år og 3 måneder, jf. ovenstående.
Ad 4: Hvad er status på sms-modul for at sikre et minimum af no-shows.
For at minimere udeblivelser uden forudgående afbud til brystkræftscreening,
er der gennem flere år blevet sendt sms-påmindelser til kvinder, som har tilmeldt sig NemSMS på www.borger.dk. Andelen af borgere, der er tilmeldt
NemSMS har været stigende igennem en årrække, og i september 2021 var
77 % af kvinderne i alderen 45-74 år tilmeldt NemSMS i Region Hovedstaden.
Påmindelserne udsendes 48 timer før screeningstiden.
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