
 

 

  

Center for Sundhed 
 
 
   
 
 
 
Dato: 7. marts 2023  
 

Administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse  
Jesper Fisker 
 

Kære Jesper Fisker 

Tak for dit brev, hvor du udtrykker bekymring for situationen om forsinkede in-
vitationer til screening for brystkræft i Region Hovedstaden. Jeg deler til fulde 
din bekymring for kvinderne, og der er ingen kvinder, som bør vente længere 
end højst nødvendigt på en screening for brystkræft. Det er uacceptabelt, at vi 
i længere tid ikke har kunnet tilbyde en tid til screening for brystkræft i over-
ensstemmelse med lovgivningen – og at vi fortsat har udfordringer med at 
skaffe et rettidigt tilbud om screening til kvinderne i Region Hovedstaden. Det 
gør vi alt for at løse.  

Det var en meget svær beslutning, som blev taget i sommeren 2021, hvor det 
blev besluttet at prioritere vores knappe personaleressourcer til udredning af 
kvinder med symptomer på/mistanke om brystkræft – fremfor screeninger i 
screeningsprogrammet for brystkræft. Det var en helt nødvendig prioritering, 
for at sikre at alle kvinder, som havde symptomer på/mistanke om brystkræft 
blev udredt i tide, for at sikre, at disse kvinder fik gode behandlingsforløb og 
bedre chancer for at blive helbredt. Der er, som du selv nævner, heldigvis få 
kvinder, som får diagnosticeret brystkræft på baggrund af en screening – i Re-
gion Hovedstaden udgør andelen 0,6 pct. Det er ligeledes Sundhedsstyrel-
sens vurdering, at regionerne i perioder hvor der er kapacitetsmangel, skal pri-
oritere udredning af brystkræft fremfor screening af i princippet raske kvinder. 

Der har vedvarende været fokus på brystkræftområdet i Region Hovedstaden, 
og der er igangsat og implementeret en række indsatser. Senest i forbindelse 
med Herlev og Gentofte Hospitals handleplan, som indeholder indsatser, der 
skal sikre, at screeningsintervallet overholdes senest i juli/august i år. Det om-
fatter fx, at medarbejderne har ydet en ekstraordinær indsats ved at tage frivil-
ligt ekstraarbejde og holdt weekendåbent, og der er blevet uddannet 11 nye 
screeningsassistenter undervejs. Derudover har vi indgået dialog med alle øv-
rige regioner, og iværksat indsatser med rekruttering og fastholdelse af perso-
nale. Herlev og Gentofte Hospital har også med succes arbejdet med at opti-
mere arbejdsgange og patientflowet.  

På baggrund af situationen på brystkræftområdet, hvor der nationalt var – og 
fortsat er – udfordringer, foretog Sundhedsstyrelsen i Kapacitetsudfordringer 
på brystkræftområdet1 en faglig gennemgang af udfordringerne på området og 

 

1 https://www.sst.dk/da/udgivelser/2022/kapacitets-udfordringer-paa-brystkraeft-omraadet 
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anbefalinger til løsninger. Udover tiltagene i handleplanen har Herlev og Gen-
tofte Hospital i samarbejde med administrationen implementeret og arbejder 
fortsat målrettet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til løsninger på områ-
det. Vi har, for at aflaste og frigive tid for personalet, med succes indført brug 
af kunstig intelligens til granskning af screeningsbilleder. Derudover deltager 
regionen i et arbejde om at undersøge visitationen af henvisninger til kræft-
pakkeforløb for at sikre, at vi bruger vores ressourcer mest hensigtsmæssigt, 
og regionen deltager i et tværregionalt samarbejde, som skal sikre et overblik 
over kapaciteten på området.  

Der er desuden indgået en aftale med den private leverandør, Progardia, om 
at screene 14.000 kvinder i Region Hovedstaden. Aftalen opstartes hurtigst 
muligt inden for de næstkommende uger, da der afventes en it-løsning. Samti-
dig er implementeringen af regionens nye røntgensystem udskudt til efteråret, 
og indførslen af det nye system vil derfor ikke få betydning for den ekstraordi-
nære indsats.  

Indsatserne på området har bidraget til, at vi står i en væsentlig bedre situa-
tion nu, sammenlignet med da der blev truffet beslutning om i en periode at 
prioritere kvinder, som var i udredning for brystkræft. Men brystkræftområdet 
er stadig for skrøbeligt. Det betyder, at de små udsving, som der kan være i 
hvor mange deltagere, der er i screeningsprogrammet for brystkræft, persona-
leressourcer og udfordringer med for eksempel it, stadig kan have betydning 
for screeningsintervallet. Det er vigtigt at understrege, at tidligere brystkræft-
opererede patienter, som følges i screeningsprogrammet, screenes til tiden, 
og at hvis man har symptomer eller mistanke om brystkræft, kan man i Region 
Hovedstaden få en tid til udredning stort set med det samme.  

Jeg deler din bekymring for, om der kan være kvinder, som på baggrund af en 
forsinket screening, kan have fået diagnosticeret brystkræft for sent og der-
med fået påvirket deres forløb. Jeg er blevet oplyst af administrationen, at det 
desværre ikke kan udelukkes, at de forsinkede screeninger betyder, at der er 
nogle kvinder, som har fået konstateret brystkræft på et senere tidspunkt eller 
vil opleve et forværret forløb. Jeg kan oplyse, at administrationen aktivt har 
bedt Patienterstatningen forholde sig til, hvilke kvinder der har ret til at søge 
erstatning. Når de endelige kriterier er modtaget fra Patienterstatningen, vil de 
danne grundlag for hvilke kvinder, der skal informeres om deres ret til at søge 
erstatning. Snarest muligt herefter informeres alle relevante kvinder. Det er 
vigtigt, at alle kvinder får korrekt og grundig information om deres rettigheder 
og muligheder.   

Herlev og Gentofte Hospital vurderer, at kvinderne i Region Hovedstaden kan 
tilbydes et rettidigt tilbud til screening for brystkræft i juli/august 2023. Det er 
fortsat min vurdering, at det var den rigtige beslutning at prioritere udredning 
af kvinder med symptomer på brystkræft. Vi har en handleplan med en række 
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indsatser, som vi følger tæt, blandt andet også politisk på hvert møde i Sund-
hedsudvalget. Jeg har stor tillid til, at alle gør, hvad de kan, for at få det til at 
lykkes. Den tillid bygger jeg på, at Herlev og Gentofte Hospital leverede i for-
bindelse med planen om at få nedbragt ventetiden til kirurgi på brystkræftom-
rådet. Jeg glæder jeg mig over, at vi kan se forbedringer med målopfyldelsen i 
kræftpakken for brystkræft i de seneste måneder, og jeg er utrolig glad for, at 
der er et nationalt fokus på at forbedre området. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Christoffer Buster Reinhardt 
Formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden 


