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Manglende opfølgning af patienter med unormale prøvesvar

I Patobanken er der udviklet en funktion, hvor der automatisk kan sendes en EDI-besked til 
prøvetagende læge, hvis en kvinde ikke har fået den opfølgning, som er anbefalet ved sidste 
prøvetagning. Denne funktion erstatter de lister, som nogle patologiske afdelinger tidligere sendte ud 
til de praktiserende læger. Her gjorde de opmærksom på hvilke patienter, der ikke havde fået relevant 
opfølgning. Funktionen er under pilot-afprøvning, og vi forventer, at funktionen bliver udrullet i 
foråret 2011.

Livmoderhalskræftscreening

Livmoderhalskræftscreening

Ifølge årsrapporten 2009 lever vi i Region Midtjylland endnu ikke op til de definerede standarder. 
Forventningen er, at det samme vil gøre sig gældende i årsrapporten for 2010. Imidlertid har det 
nye screeningsprogram for livmoderhalskræft, som blev udrullet i løbet af 2010, særligt fokus på 
ændringer, der kan måles i nogle af DKLS’ indikatorer og standarder. Forventningen er derfor, at 
2011 vil give et bedre resultat for Region Midtjylland.  

Første årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for livmoderhalskræftscreening

Første årsrapport fra Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) er udkommet.
Årsrapporten udgør kalenderåret 2009. Læs årsrapporten her. 
I regi af DKLS er der defineret 9 indikatorer, som skal beskrive kvaliteten af 
livmoderhalskræftscreeningsprogrammet i Danmark. For hver indikator er der fastsat en standard 
som en værdi for god kvalitet.  
I skemaet nedenfor er anført indikatorer og standarder i DKLS. 

http://www.dspac.org/sider/publikationer/2010/%C3%85rsrapport%20DKLS%202009_final.pdf
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Brystkræftscreening

Ordning med uddannelse af screeningsassistenter

Muligheden for at uddanne nye screeningsassistenter er forlænget og gælder nu til udgangen af 2012. 
Læs mere her.
Herefter skal det besluttes om ordningen eventuelt skal være permanent. 
Screeningsassistenterne i Region Midtjylland leverer et fantastisk stykke arbejde, og derfor håber vi 
også i fremtiden at kunne uddanne flere screeningsassistenter, hvis der bliver behov for det.    

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse

Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen, som Afdeling for Folkeundersøgelser (AF) har 
gennemført i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, foreligger snarest. 

I ugerne 43-49, 2010 sendte vi 2000 spørgeskemaer ud til deltagere i brystkræftscreeningen. 
Spørgeskemaerne fokuserede på tilfredsheden med det udsendte informationsmateriale, den 
telefoniske kontakt med AF og undersøgelsen i screeningsenheden. 
I spørgeskemaundersøgelsen er svarprocenten opgjort til 76 %, hvilket er tilfredsstillende i den 
type undersøgelse. Til sammenligning var deltagerprocenten i den Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser (LUP) i 2009 på 54 %.

I perioden, fra uge 43-49, blev der desuden ringet til 152 kvinder, som enten var udeblevet eller havde
frameldt sig screeningsprogrammet. Kvinderne blev interviewet om årsagen til, at de udeblev eller 
frameldte sig screeningen. Af de 152 kvinder accepterede 149 kvinder at deltage i et telefoninterview, 
hvilket giver en deltagerprocent på 98 %. 
Vi forventer resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen er klar til offentliggørelse i
marts/april 2011. 

Web-ombooking

Den 15. - 16. januar 2011 kom RIS på nye servere, hvilket er forudsætningen for, at web-ombookingen 
kan blive en realitet. RIS/PACS teamet arbejder sammen med AF om, at det i løbet af marts 2011 
bliver muligt at ombooke tid til brystkræftscreening på hjemmesiden, www.folkeundersoegelser.rm.dk. 
Web-ombookingen har været ønsket og planlagt længe, for derved kan vi give kvinderne en bedre 
service. Web-ombookingen rulles gradvist ud, så det i starten kun er enkelte kvinder, der får mulighed 
for at ombooke sådan at eventuelle fejl kan identificeres og forbedres. Efterfølgende får alle kvinder 
tildelt et unikt identifikationsnummer, der gør det muligt at anvende web-ombookingen.  

Brystkræftscreening

Husk fællesdagen den 5. maj 2011

Fællesdag for supervisorer, daglige ledere, screenings- og 
bookingassistenter bliver afholdt den 5. maj 2011 i Viborg. 
Tovholder på den praktiske del er Pia Falch, e-mail 
piafal@rm.dk, og tovholder på det faglige indhold er 
uddannelseslæge Anita Sørensen, e-mail anitasre@rm.dk.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134365
mailto:piafal%40rm.dk?subject=Den%205.%20maj%202011
mailto:anitasre%40rm.dk?subject=Den%205.%20maj%202011
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Om Afdeling for Folkeundersøgelser

Nyhedsbrevet er udgivet af Afdeling for Folkeundersøgelser. Vi har administrative, koordinerende og 
kvalitetssikringsopgaver i forbindelse med kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Pr. 1. december 2010 har vi ansat Camilla Louise Rasmussen som bookingassistent. Hun kommer fra en 
stilling som koordinator hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). 
Camilla skal sammen med de øvrige bookingassistenter varetage bookingopgaver i forbindelse med 
vores screeningsprogrammer, og derudover har Camilla særligt ansvar for hjemmeside, nyhedsbrev 
og lignende. 

Den 5. december 2010 gik AC-fuldmægtig Stine Lyngborg Heslop på barselsorlov. Stine har primært 
haft arbejdsopgaver på området for livmoderhalskræftscreening. På grund af ansættelsesstop i Region 
Midtjylland har det endnu ikke været muligt at ansætte en vikar for Stine.

Ansatte i Afdeling for Folkeundersøgelser: 

• Berit Andersen, afdelingsleder, overlæge og Ph.D.
• Vibeke Lundorff, bookingassistent og systemadministrator.
• Pia Falch, koordinerende sekretær og hjælper også med bookingarbejdet.
• Anne Marie Kjær, bookingassistent.
• Camilla Louise Rasmussen, bookingassistent og ansvarlig for hjemmeside og nyhedsbrev.
• Anders Lernevall, overlæge, speciallæge i radiologi.
• Kristian Mikkelsen, cand.scient.pol., AC-fuldmægtig med brystkræftscreening 
• som sit primære arbejdsområde.
• Anita Sørensen, uddannelseslæge i samfundsmedicin.
• Stine Lyngborg Heslop, sociolog, AC-fuldmægtig med livmoderhalskræftscreening 
• som sit primære arbejdsområde. (På barselsorlov)
• Marianne Jørgensen, sygeplejerske, MPH, Ph.D studerende.
 
OBS: Tryk på navn, for at sende en e-mail.

Om Afdeling for Folkeundersøgelser
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Screeningsenheder og optageområder i Region Midtjylland

mailto:Berit.Andersen%40STAB.RM.DK?subject=
mailto:vibelund%40rm.dk?subject=
mailto:piafalch%40rm.dk?subject=
mailto:annekjae%40rm.dk?subject=
mailto:annekjae%40rm.dk?subject=
mailto:cammrasm%40rm.dk?subject=
mailto:karllern%40rm.dk?subject=
mailto:krimikke%40rm.dk?subject=
mailto:anitasre%40rm.dk?subject=
mailto:Stine.Heslop%40rm.dk?subject=
mailto:mjj%40alm.au.dk?subject=
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ScreeningsNyt udkommer 3 gange om året

Kender du nogen, som kunne have interesse i at læse ScreeningsNyt, 
kan du sende nyhedsbrevet til dem ved at klikke her.
Husk at vedhæfte denne fil.

Har du fået ScreeningsNyt tilsendt af en kollega, og ønsker du fremover at modtage nyhedsbrevet,
kan du tilmelde dig ved at klikke her.

Ønsker du ikke at modtage ScreeningsNyt fremover, kan du framelde dig ved at klikke her.

Afdeling for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
indgang 11, 2. sal.

Tlf. 8910 3381
folkeundersoegelser@rm.dk

www.folkeundersoegelser.rm.dk

Tilmelding og afmelding

Tilmelding og afmelding

mailto:cammrasm%40rm.dk?subject=Dette%20kunne%20have%20din%20interesse
mailto:cammrasm%40rm.dk?subject=En%20ven%20har%20sendt%20mig%20ScreeningsNyt%2C%20som%20jeg%20gerne%20vil%20modtage%20fremover
mailto:cammrasm%40rm.dk?subject=Jeg%20vil%20gerne%20framelde%20ScreeningsNyt
mailto:folkeundersoegelser%40rm.dk?subject=
http://www.folkeundersoegelser.rm.dk

