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Forsinkelse ved din mammografiscreening 

 

Vi skriver til dig, fordi vi gerne vil gøre dig opmærksom på, at du desværre ikke har 

været indkaldt rettidigt til screening for brystkræft. Det beklager vi.  

 

Hvorfor indkaldte vi dig ikke til tiden? 

I Region Hovedstaden har et stigende antal kvinder taget imod tilbuddet om scree-

ning. Derfor har der været øget pres på vores screeningsklinikker, og det har desvær-

re ført til, at vi på grund af manglende ressourcer blev forsinkede med at indkalde. 

 

En intern opgørelse i Region Hovedstaden har vist, at du og andre berørte kvinder har 

været indkaldt med få måneders forsinkelse. Vi kan dog desværre ikke udelukke, at 

din kræftsygdom kunne have været opdaget tidligere, hvis du var blevet inviteret retti-

digt. 

 

Ifølge Sundhedsloven skal alle kvinder mellem 50 og 69 år have tilbud om screening 

for brystkræft hvert andet år. Der må maksimalt være 2 år og 3 måneder mellem dine 

mammografiscreeninger.  

 

Erstatningsmuligheden 

Vi er i Region Hovedstaden kede af forsinkelsen og de konsekvenser, den kan have 

haft, og vi har derfor været i dialog med Patienterstatningen. Patienterstatningen har 

meddelt os følgende: ”at de ikke umiddelbart har mulighed for at tilkende erstatning til 

de kvinder, vi har indkaldt for sent. Det skyldes, at klage- og erstatningsloven udeluk-

ker erstatning, når forsinkelser skyldes manglende ressourcer, hvilket har været tilfæl-

det i Region Hovedstaden”. 

 

På Patienterstatningens hjemmeside kan du læse mere om reglerne for erstatning og 

muligheden for at anke Patienterstatningens afgørelse, link til hjemmesiden: 

http://patienterstatningen.dk/da/Patienter.aspx 

 

Hvis du har spørgsmål til dette brev, vil Region Hovedstadens patientvejledere gerne 

hjælpe dig. Du finder patientvejledernes telefonnumre her: 

http://www.regionh.dk/patientvejleder. 

 

Du er også velkommen til at kontakte screeningssekretariatet på tlf. 38 67 17 60 eller 

pr. mail: mammo@regionh.dk. 

 

Vi beklager endnu engang forløbet.  

 

Med venlig hilsen 
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Vicecenterdirektør 
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