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Svar vedr. afvikling af pukkel på klinisk mammografi  

 
Sundhedsstyrelsen har den 6. juli 2021 modtaget en orientering fra Region Ho-
vedstaden om, at regionen har besluttet at forlænge screeningsintervallet i 
screeningsprogrammet for brystkræft i en periode, for at frigøre ressourcer til 
afvikling af en pukkel af kliniske mammografier. 
 
Der har i gennem nogle år været kapacitetsudfordringer på brystkræftområdet i 
Danmark, og Region Hovedstaden har den 26. marts 2021 orienteret Sundheds-
styrelsen om, at regionen har vanskeligt ved at overholde de maksimale venteti-
der til udredning på mistanke om brystkræft. Regionen har senest på det 58. 
møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet den 23. juni 
orienteret om udfordringerne, og nævnt at man overvejede at forlænge scree-
ningsintervallet, for at kunne prioritere udredning på mistanke om brystkræft.  
 
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af de nationale udfordringer på brystkræft-
området valgt at nedsætte en arbejdsgruppe efter sommeren, der skal drøfte ud-
fordringerne med henblik på at finde løsninger både på kort og langt sigt. Ar-
bejdsgruppen skal blandt andet se på personale og kompetencer, faglige ret-
ningslinjer samt regionalt og nationalt samarbejde. 
 
Sundhedsstyrelsen er vidende om at Region Hovedstaden igennem længere tid 
har haft udfordringer på området, særligt i forhold til ubesatte stillinger inden 
for mammaradiologien, hvor der er national mangel på speciallæger i radiologi 
og radiografer. Situationen er forværret af COVID-relaterede udsving i henvis-
ninger og kapacitet, der aktuelt har medført en pukkel af kvinder, der er henvist 
til klinisk mammografi på mistanke om brystkræft. 
 
Sundhedsstyrelsen er ligeledes vidende om, at Region Hovedstaden, har haft 
fokus på at finde løsninger på kapacitetsudfordringerne, både ved optimering af 
arbejdsgange og ved maksimal udnyttelse af kapaciteten gennem aftaler om 
merarbejde. Der er endvidere afsøgt muligheder for at sende kvinder til klinisk 
mammografi i andre regioner, hos private aktører og i Sverige. Styrelsen aner-
kender, at der er lagt en stor indsats, og er bekymret over, at regionen trods 
dette stadig har udfordringer. 
 
Region Hovedstaden har oplyst, at de vil prioritere at overholde de maksimale 
ventetider, og dermed prioritere kvinder, som afventer udredning for sympto-
mer på brystkræft, frem for raske kvinder uden symptomer, som venter på at 
komme til brystkræftscreening. Dette gøres ved at indkalde raske kvinder til 
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screening for brystkræft med op til 3 måneders forsinkelse, og dermed senest 2 
år og 6 måneder efter sidste screening. 
 
Sundhedsstyrelsen finder det beklageligt, at kvinder i Region Hovedstaden får 
deres tid til brystkræftscreening udskudt. Det er beklageligt, fordi en væsentlig 
overskridelse af det anbefalede screeningsinterval på 2 år og +-3 måneder, som 
er angivet i Kliniske retningslinjer for mammografiscreeningen i Danmark fra 
Dansk Radiologisk Selskab, dels kan medføre, at de kræfttilfælde, der måtte 
findes, findes i et senere stadie, hvor muligheden for behandling er dårligere 
bl.a. som følge af spredning af kræften og dels kan betyde en stigning i antallet 
af intervalcancer (kræft, der opstår i perioden mellem to screeninger).  
 
Sundhedsstyrelsen har samtidig forståelse for, at Region Hovedstaden i denne 
særlige situation må tilrettelægge således, at kapacitetsudfordringerne giver 
færrest mulige utilsigtede virkninger. Vi er tilfredse med, at regionen har fokus 
på at overholde de maksimale ventetider, da der her er tale om kvinder med 
mistanke om kæft, hvorfor det er vigtigt med hurtig udredning. 
 
De europæiske guidelines for brystkræftscreening opererer med et screenings-
interval på 2 år +- 6 måneder. Sundhedsstyrelsen skal understrege, at det er vig-
tigt, at screeningsintervallerne ikke overstiger 2 år og +- 6 måneder, jf. de euro-
pæiske guidelines og at de kvinder, hvor screeningen udsættes, skriftligt infor-
meres om symptomer på brystkræft, samt at de skal søge egen læge, hvis de op-
lever et eller flere af disse symptomer. Sundhedsstyrelsen er tilfredse med, at 
Region Hovedstaden har planlagt forlængelsen af screeningsintervallet således, 
at intervallet ikke forventes at overstige 2 år og 6 måneder.   
 
Sundhedsstyrelsen opfordrer Region Hovedstaden til hurtigst muligt at sikre, at 
området igen kan varetages planmæssigt. Styrelsen skal desuden understrege, at 
det er vigtigt at de maksimale ventetider overholdes, og at Region Hovedstaden 
følger bekendtgørelse og vejledning på området, som beskrevet i mail af 27. 
marts 2021. Regionen opfordres endvidere til at monitorere området tæt, såle-
des at regionen kan agere hurtigt, såfremt der ses en uønsket udvikling i antallet 
af brystkræfttilfælde og det stadie de findes i. 
 
 
Med venlig hilsen  

 
Helene B. Probst 
Vicedirektør 
 
 
 


