
Formål
Formålet med denne undersøgelse var at belyse screenede 
kvinders oplevelser.

Afdeling for Folkeundersøgelser

Konklusion
Vi fandt stor tilfredshed med brystkræft screeningsprogrammet 
blandt de borgere, der vælger at deltage. 

Baggrund
I Danmark tilbydes alle kvinder i aldersgruppen 50-69 år 
screening for brystkræft hvert andet år, jf. sundhedslovens 
§ 85. Der er og har været en livlig debat om den medicinske 
effekt af programmet samt debat om hvorvidt der bliver givet 
en tilstrækkelig nuanceret information til kvinderne forud for 
screeningen.  
Debatten er i det store og hele foregået mellem fagfolk. 

Brugernes tilfredshed 
med screening for 
brystkræft

Materiale og metode 
Undersøgelsen fandt sted i Region Midtjylland i oktober til 
december 2010. I alt 2000 undersøgte kvinder fik tilsendt et 
spørgeskema inden for 14 dage efter at de havde modtaget det 
skriftlige svar på screeningsundersøgelsen. 
Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om oplevelser ved at
modtage invitation, telefonisk kontakt, selve screenings-
undersøgelsen, modtagelse af svar på undersøgelsen og 
en samlet helhedsvurdering af oplevelsen ved forløbet. 
Spørgeskemaet blev pilottestet blandt screenede kvinder inden 
det blevet taget i brug. Der var ikke nogen rykker procedure.          

Andersen B (1), Mikkelsen K (1), Bjørnholt P (2) 
(1) Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland
(2) Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Resultater
I alt 1514 kvinder (76%) besvarede spørgeskemaet.
Det samlede indtryk af den telefoniske kontakt blev vurderet 
til at være “i høj grad tilfredsstillende” for 87 %, mens 12 % 
var “tilfredse”. Det samlede indtryk af screeningsforløbet var 
“virkelig godt” for 70 % og “godt” for 29 % af deltagerne. 
På spørgsmålet om hvorvidt deltagerne vil deltage i næste 
screeningsrunde  svarede 98 % ”ja”, og for de resterende 2 % 
var spørgsmålet “ikke relevant”.
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Om indkaldelsen
Var indkaldelsesbrevet let at forstå? 
(n = 1500) 98 %

(97,3-98,7)
1,8 %
(0,5-1,5)

0,1 %
(0-0,2)

0,1 %
(0-0,2)

Gav indkaldelsesbrevet indtryk af, at 
deltagelse i screening var frivillig?  
(n = 1436)

89,9 %
(87,4-90,6)

8,8 %
(6,6-9,4)

1,3 %
(0,5-1,5)

0,1 %
(0,0-0,2)

Indholdt indkaldelsesbrever de 
informationer, du havde behov?  
(n = 1492)

92,6 %
(90,6-93,4)

7,0 %
(5,7-8,3)

0,2 %
(0-0,4)

0,3 %
(0-0,6)

Om telefonisk kontakt
Blev dit opkald besvaret venligt? 
(n = 507) 98,2 %

(96,8-99,2)
1,4 %
(0,1-1,9)

0,4 %
(0-0,9)

0 %

Fik du løst din problemstilling ved 
den telefoniske kontakt? 
(n = 505)

98,8 %
(96,8-99,2)

1,0 %
(0,1-1,9)

0,2 %
(0-0,6)

0 %

Hvor tilfreds var du samlet set med 
den telefoniske kontakt? 
(n = 506)

86,6 %
(83,0-89,0)

12,8 %
(9,2-14,8)

0,6 %
(0-1,3)

0 %

Om undersøgelsen
Håndterede personalet 
undersøgelsen professionelt? 
(n = 1510)

93,3 %
(91,7-94,3)

5,8 %
(3,9-6,1)

0,8 %
(0,4-1,2)

0,1 %
(0-0,2)

Følte du dig tryg ved den måde  
personalet gennemførte under-
søgelsen på? (n = 1510)

92,7 %
(90,6-93,4)

6,5 %
(4,8-7,2)

0,7 %
(0,3-1,6)

0,1 %
(0-0,2)

Oplevede du, at din grænse for 
blufærdighed blev overtrådt i løbet 
af undersøgelsen? (n = 1498)

1,7 %
(1,1-2,4)

4,3 %
(3,4-5,3)

5,6 %
(4,4-6,8)

88,5 %
(86,9-90,1)

Oplevede du smerte ved selve 
undersøgelsen? (n = 1508) 2,7 %

(1,9-3,5)
17,5 %

(15,6-19,4)
44,2 %

(41,7-46,7)
35,5 %

(33,1- 37,9)

Om svar
Var du bekymret for 
undersøgelsesresultatet, fra du blev 
undersøgt til du fik svar? (n = 1502) 

6,5 %
(5,3-7,8)

21,7 %
(19,6-23,8)

40,4 %
(37,9-42,9)

31,4 %
(29,1-33,8)

Var svarbrevet let at forstå? 
(n = 1510) 97,6 %

(96,8-98,6)
2,3 %
(1,5-3,1)

0,1 %
(0-0,2)

0,1 %
(0-0,2)

Havde svarbrevet de nødvendige 
informationer? (n = 1502) 95,3 %

(94,2-96,4)
4,3 %
(3,3-5,3)

0,3 %
(0-0,6)

0,1 %
(0-0,2)

Invitationer udsendes fra Afdeling for 
Folkeundersøgelser (AF) på Regionshospitalet 
Randers. Ved screening for brystkræft 
modtager borgerne en invitationsskrivelse og 
en reserveret tid til screeningsundersøgelse 
hvert andet år. Ombookinger foregår pr. telefon 
i AF hverdage kl. 9-12.  

Screeningsundersøgelsen foregår på 
screeningsenheder beliggende i Horsens, 
Århus, Randers, Viborg og Holstebro. 
Screeningsenhederne er bemandet med 
screeningsassistenter, som er SOSU 
assistenter der har gennemgået en 6 
måneders supplerende uddannelse. 
En mammomat er placeret på hver enhed og 
den kan tage screeningsbilleder på op til 12 
kvinder i timen.  

Alle svar til kvinderne genereres af AF som 
sender et brev til kvinden om resultatet.
Hvis screeningsundersøgelsen giver anledning 
til yderligere udredning får kvinden sendt 
en tid til klinisk mammografi på en af RM’s 
billeddiagnostiske afdelinger sammen med 
resultatet.

Billedoptagelserne placeres i RM’s PACS 
system, og de granskes herefter af to 
radiologer (uafhængigt af hinanden) med 
særlig ekspertise inden for mammaradiolog. 

I Region Midtjylland 
indkaldes der hvert år 
cirka 75.000 kvinder til  

screening for brystkræft.
I den aktuelle 2. screeningsrunde 

er deltagerprocenten 81 %. 
Cirka 2,3 % af de undersøgte 
kvinder indkaldes til yderligere 

undersøgelse i form af  
klinisk mammografi

Organisering af Region Midtjyllands  
brystkræftscreeningsprogram


