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Betydning af forsinkelser i mammografiscreeningsprogrammet grund af frameldinger og 

it-fejl 

Patienterstatningen har foreløbig modtaget 120 anmeldelser fra kvinder, som er inviteret 

med forsinkelse til screening for brystkræft. Forsinkelserne vedrører: 

 Kvinder der administrativt er frameldt programmet, fordi de ikke er mødt op efter 

en eller flere invitationer 

 It-fejl i indkaldelsesprogrammet. 

Vi er nu ved at være klar til at afgøre de første sager.  

Da en større del af sagerne vedrører forsinkelser på under 30 dage, har vi til brug for vo-

res afgørelse indhentet udtalelser fra henholdsvis professor, overlæge, dr. med. Peer 

Christiansen og overlæge Mette Okholm. Vi har spurgt om betydningen af forsinkelser op 

til 30 dage i forbindelse med diagnosticering og behandling af brystkræft. 

Det fremgår af udtalelserne, der er vedlagt til orientering, at en forsinkelse på op til 30 

dage ikke med overvejende sandsynlighed medfører en ændring af overlevelsesprognosen 

eller behandlingsstrategien.  

På denne baggrund vil vi afvise sådanne sager, fordi patienten ikke med overvejende 

sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af den forsinkede screening. 

Alle sager bliver dog behandlet individuelt for at vurdere, om der er andre problemstillin-

ger, der giver anledning til at indhente en særskilt lægevurdering. 

Det er umiddelbart ikke alle regioner, der er berørt af problemstillingen, men modtager 

dette brev til orientering. 
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Bilag: 

Konsekvenser af forsinkelse af udredning/behandling op til 30 dage hos patienter med 

brystkræft: Professor, overlæge, dr. med. Peer Christiansen 

Hvilken betydning har 30 dages diagnostisk forsinkelse i forhold til prognosen for og be-

handling af brystkræft i en screeningspopulation: Overlæge Mette Okholm. 
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