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Sammenfatning

Kræft i tyk- og endetarm er med ca. 3600 nye tilfælde hvert år en
af de hyppigste kræftformer i Danmark. Overlevelsen er under 50
% efter 5 år. Der er således tale om en cancerform, der spiller en
væsentlig rolle og overlevelsen er forsat lavere end de øvrige nordiske lande. Den forholdsvis lave overlevelse skyldes i første række, at diagnosen ofte stilles så sent, at svulsten er vokset igennem
tarmvæggen og har spredt sig. Flere undersøgelser herunder en
dansk har vist, at det er muligt at reducere dødeligheden med 1520 %, hvis sygdommen findes i et tidligt stadium. Teoretisk er det
muligt at reducere dødeligheden yderligere, fordi man ved screening også finder en del polypper, som vi ved er forstadier til tarmkræft. Når polypperne fjernes, vil der være færre potientelle cancere.
Det er tidligere vist at denne type screening er relativ billig, prisen
for et vundet leveår er lavere end for både screening for brystkræft
og livmoderhalskræft. Både internationalt og i "Den Nationale
Kræftplan" anbefales det derfor, at der fortages gennemførlighedsundersøgelser med screening for kræft i tyk- og endetarm.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldte i maj 2004 ansøgninger fra amterne om støtte til projekter vedrørende screening for
tarmkræft. Københavns Amt og Kræftens Bekæmpelse indsendte
sammen en ansøgning. I december 2004 blev Københavns Amt
sammen med Vejle Amt udpeget, som de to amter, der fik tilskud
fra ministeriet til at gennemføre et 2-årigt projekt med screening
for tarmkræft. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilliget et
tilskud til projektet i Københavns Amt på kr. 11 mio.
Gennemførlighedsundersøgelsen skulle belyse følgende spørgsmål:
• Mulighed for at opnå en deltagelse på mindst 60 % i den inviterede befolkningsgruppe.
• Mulighed for at finde 40-50 % af tilfældene af tarmkræft i et
tidligt stadie.
• Praktiske spørgsmål vedrørende information, indbydelser og
kommunikation til borgerne.
• Praktiske spørgsmål vedrørende organisatorisk tilrettelæggelse af screeningstilbud, herunder ledelse af screeningsprogram, tilvejebringelse af laboratoriefaciliteter og højt
kvalificeret skopørkapacitet.

3

De vigtigste resultater af gennemførlighedsundersøgelsen
Gennemførlighedsundersøgelsen i Københavns Amt viste, at det er
muligt at skabe en effektiv organisering omkring tarmkræftscreening, hvor der gives hurtigt prøvesvar, og hvor deltagerne generelt
er meget tilfredse.
Det lykkedes ikke at opnå en deltagelses procent på mindst 60 %.
Den samlede deltagelse blev i Københavns amt på 45,4 % af de
inviterede. Der er stor forskel på deltagelsen mellem kønnene. Hos
kvinderne vælger 49,6 % at deltage i undersøgelsen, mens det kun
er 40,8 % af mændene der deltager.
Der blev i undersøgelsen fundet væsentligt flere kræfttilfælde og
tilfælde af polypper end forventet. Det forventedes, at der inklusiv
prævalenspeak ville blive fundet 80 kræfttilfælde i screeningen ved
en deltagelse på 60 %. På trods af den lavere deltagelse er der i
Københavns Amt fundet 95 kræfttilfælde i screeningen. 29 % af
disse er fundet i Dukes stadie A og 26 % er fundet i Dukes stadie
B. Det forventedes, at man ville finde 160 tilfælde af polypper, men
der blev fundet 460 tilfælde.
Der har ikke i relation til de diagnostiske koloskopier været nogen
svære komplikationer. Der har i forbindelse med polypfjernelse
været to perforationer. Begge patienter er efterfølgende opereret.

Organisering
Gennemførlighedsundersøgelsen for tarmkræft i Københavns Amt
var et samarbejde mellem Københavns Amt og Kræftens Bekæmpelse. Ansvaret for projektet har ligget i en fælles styregruppe.
Der har været nedsat en koordinationsgruppe med Vejle Amt, som
var det andet amt, der gennemførte forsøg med screening for
tarmkræft. Herudover har der været nedsat en følgegruppe, hvor
samarbejdspartnere er blevet orienteret løbende om undersøgelsen.
Selve screeningen bestod organisatorisk af:
• Et sekretariet – udsendelse af invitationer, prøvesvar og
indkaldelse til yderligere undersøgelse.
• Københavns Praktiserende Lægers Laboratorie – analyse af
de af borgerne indsendte prøver
• To Koloskopienheder på henholdsvis Gentofte og Glostrup
Hospital
• Radiologisk Afdelinge på Glostup Hospital – CT-kolografi
• Kræftlinien - rådgivning
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Praktiske erfaringer med screeningen
Svartider på test
Borgerne blev i invitationsbrevet oplyst om, at de ville modtage
svar på afføringsprøven inden for 14 dage efter de havde indsendt
prøven. Dette er blevet overholdt, idet 99 % af alle prøvesvar er
afsendt inden for 7 dage fra prøven er modtaget på laboratoriet.

Ventetid til koloskopi
Ved gennemførlighedsundersøgelsens start, havde man i Københavns Amt en målsætning om, at borgeren skulle tilbydes en tid til
koloskopi inden 10 dage. Det viste sig imidlertid, at en meget stor
del ønskede at flytte disse tider. Indkaldelsestiden blev derfor ændret til 3 uger, med mulighed for at ringe og få en tidligere tid.

I alt 75 % af koloskopierne er udført indenfor den første måned efter, at borgeren har modtaget et positivt prøvesvar.
Svartider på udredning
Borgere, der fik foretaget koloskopi, fik umiddelbart i forlængelse
af undersøgelsen mundligt svar på koloskopien. I de tilfælde hvor
der blev taget biopsi, modtog borgeren i gennemsnit skriftligt svar
med biopsisvaret indenfor 2 uger.

Mærkning af prøver
Det er væsentligt at finde en metode til mærkning af afføringsprøverne. I Københavns Amt sad der nederst på borgerens invitations
brev 3 små labels (klistermærker), hvorpå der var trykt borgerens
cpr-nr som tal og stregkode. 2,6 % af de borgere, der indsendte
afføringsprøver, glemte at påføre testkortene disse labels. I disse
tilfælde søgte man at finde borgeren via navn, såfremt dette var
skrevet på testkortet. Denne metode medfører imidlertid en usikkerhed ved personidentifikationen samt kræver mange personaleressourcer. Der skal tages stilling til, hvordan man vil håndtere
mangelfuldt mærkede prøver.

Medicin
I begyndelsen af gennemførlighedsundersøgelsen var der i den
medfølgende pjece en vejledning om, at man i perioden tre dage
før afføringsopsamlingen og mens denne stod på ikke måtte tage
forskellig medicin, da det kunne give falsk positive testsvar.
Mange borgere var meget i tvivl om, hvilke typer af medicin de
måtte tage i forbindelse med testtagningen. Der blev derfor foretaget en litteraturgennemgang, som for samtlige præparater viste, at
der ikke var dokumentation for risikoen for falsk positive resultater.
Vejledningen om medicin udgik derfor at materialet.
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Opsamlingspapir
I invitationsbrevet blev der sammen med Hemoccult® testsættet
udsendt tre stykker opsamlingspapir til opsamling af afføring. Det
viste sig imidlertid, at dette opsamlingspapir fungerede meget dårligt.

Koloskopier
I København Amt valgte man at gennemføre en såkaldt ”screeningskoloskopi”, hvis borgeren havde en positiv afføringsprøve.
Screeningskoloskopien havde til formål at afdække, om der var
behov for nærmere undersøgelse eller behandling. Der blev således
kun fjernet få og små polypper under koloskopien. Blev der fundet
mange eller store polypper, blev borgeren indkaldt til ny undersøgelse.

Bruger tilfredshed
Der blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse med det formål at
afdække holdninger til screeningsforløbet blandt de borgere, der
valge at deltage i tarmkræftscreeningen.
Overordnet set var borgernes vurderinger af deltagelsen i screeningsprogrammet meget positive.
Informationsmaterialet vurderedes hovedsageligt som forståeligt,
og omfanget af informationen som passende.
Indholdet af informationen om kikkertundersøgelsen og omfanget
af denne blev generelt vurderet positivt af borgerne. Cirka 15 % af
borgerne vurderede dog, at der var for lidt information om hvilken
risiko, der var ved kikkertundersøgelsen. Næsten alle borgere syntes, at det var godt, at der var forudbestilt en tid til kikkertundersøgelse. Halvdelen af borgerne, der fik foretaget en kikkertundersøgelse, følte ubehag ved selve undersøgelsen.
Generelt følte cirka halvdelen af borgerne sig hverken mere eller
mindre bekymret ved deltagelsen i screeningsprogrammet. 16 %
følte sig mere bekymret for tarmkræft, hvorimod 32 % følte sig
mindre bekymret.

Barrierer for deltagelse
Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere og ikke-deltagere viste, at der kan være mange barrierer,
men dem der havde størst betydning for ikke at deltage var:
•
•

Ikke-deltagerne ønskede langt oftere end deltagere ikke at
vide om de havde tarmkræft.
Ikke-deltagerne fandt det oftere besværligt at tage testen
tre gange.
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•
•
•

Hovedparten af både deltagere og ikke-deltagere havde ikke
behov for mere information, men ønsket om mere information havde dog betydning for deltagelsen.
Andelen af personer, der mener, at screeninger sygeliggør
raske mennesker udgør en lille gruppe, men udgør en barriere.
Køn havde betydning for deltagelsen - kvinder deltog oftere
end mænd.

Audit for de praktiserende læger
Audit Projekt Odense gennemførte en audit registrering blandt 62
læger i Vejle og Københavns amter. Konklusionen af denne undersøgelse var, at gennemførlighedsundersøgelsen kun medførte et
beskedent merarbejde til de praktiserende læge i projektperioden.
Hovedparten af de ekstra borger henvendelser (ca. halvdelen) gik
på selve spørgsmålet om personens deltagelse i undersøgelsen.

Kommunikationsaktiviteter og deres effekt
Københavns Amt oprettede en hjemmeside med information om
tarmkræftscreening. Denne side blev ikke besøgt i specielt højt
omfang selvom der mange steder var henvist til denne. Dette kan
muligvis skyldes, at borgerne ikke har følt behov for yderligere information om screeningen.
Pressemæssigt fik projektet forholdvis meget omtale. En stor del af
denne omtale lå imidlertid allerede, da København Amt blev udpeget som screeningsamt.

Kræftlinien
Det fremgik af informationsmaterialet, at man kunne kontakte
Kræftlinien, med spørgsmål i forbindelse med tarmkræftscreeningen. I løbet af forsøgsperioden fik Kræftlinien i alt 2.349 henvendelser om dette emne. Største delen af henvendelserne omhandlede praktiske spørgmål omkring testen. Kun 10 % af borgerne havde drøftet sagen med egen læge.

Perspektivering
Erfaringerne fra Københavns Amt viser, at det er muligt organisatorisk at gennemføre screening for tarmkræft. Der er fundet mange
tilfælde af kræft og polypper, men deltagelsen har været væsentligt lavere end målsætningen om mindst 60 %. Nye sundhedsøkonomiske beregninger vil være nødvendige for at kunne vurdere om
de yderligere fund af kræft og polypper sundhedsøkonomisk opvejer den lavere deltagelse.
Gennemførlighedsundersøgelsen i Københavns Amt peger på nogle
praktiske spørgsmål, man bør være opmærksom på, ved en eventuel fremtidig screening.
• Ved udredning efter positiv afføringsprøve bør afsættes ressourcer til gennemførelse fuld koloskopi med eventuel polypfjernelse.

7

•
•
•
•

Der skal sikres korte svartider i alle dele af screeningsforløbet.
Der bør findes en anden metode end brugen af opsamlingspapir til afføringsopsamling, da denne metode ikke fungere.
Mærkningen af prøver med labels har fungeret godt i Københavns Amt. Det bør dog overvejes, hvordan mangelfuldt
mærkede prøver håndteres.
Der skal sikres effektiv registrering og monitorering i alle
dele af screeningen gerne ved hjælp af moderne itløsninger.
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Indledning
På baggrund af ”Den Nationale Kræftplan” besluttede Københavns
Amt i år 2000 med ”Kræftplan for Københavns Amt”, at man ønskede at blive forsøgsamt for screening for kræft i tyktarm og endetarm.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldte i maj 2004 ansøgninger fra amterne om støtte til projekter vedrørende screening for
tarmkræft. Københavns Amt og Kræftens Bekæmpelse indsendte
sammen en ansøgning. I december 2004 blev Københavns Amt
sammen med Vejle Amt udpeget som de to amter, der fik tilskud
fra ministeriet til at gennemføre et 2-årigt projekt med screening
for tarmkræft. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilliget et
tilskud til projektet i Københavns Amt på kr. 11 mio.
Da der har været tale om et tidsbegrænset projekt og ikke etablering at et permanent screeningsprogram, har fokus i høj grad være
på afprøvning og erfaringsopsamling omkring det at screene for
tarmkræft.
Halvdelen af amtets borgere i aldersgruppen 50-74 år har modtaget en invitation med posten til at deltage i tarmkræftscreening.
Der er således fra august 2005 til juni 2006 blevet udsendt invitationer til 85.594 borgere.
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Organisation
Styregruppe
Projektets styregruppe bestod af følgende medlemmer:
• Ole Faber, sundhedsfaglig vicedirektør, Sundhedsforvaltningen (Indtil 31. august 2006)
• Erik Jylling, konstitueret sundhedsfaglig vicedirektør, Sundhedsforvaltningen (Fra 1. september 2006)
• Kirsten Granhøj, daglig leder af Screeningsenheden og projektleder (sekretær)
• Hans Storm, afdelingschef, Forebyggelse og Dokumentation,
Kræftens Bekæmpelse
• Iben Holten, overlæge, Kræftens Bekæmpelse
• Anders Fischer, led. overlæge, Kirurgisk afd. D, Amtssygehuset i Gentofte
• Svend Schulze, led. overlæge, Kirurgisk afd. D, Amtssygehuset i Glostrup
• Flemming Moesgaard, led. overlæge, Kirurgisk gastroenterologisk afd. D, Amtssygehuset i Herlev
• Eva Fallentin, overlæge, Radiologisk afd., Amtssygehuset i
Glostrup
• Beth Bjerregaard, led. overlæge, Patologisk anatomisk institut, Amtssygehuset i Herlev
• Torben Jørgensen, ledende overlæge, Forskningscenteret for
Forebyggelse og Sundhed
• Morten Freil, Afdelingsleder, Enheden for Brugerundersøgelser
• Søren Pilgaard, praktiserende læge og praksiskoordinator på
Amtssygehuset i Herlev
• Morten Godiksen, informationsmedarbejder, Sundhedsforvaltningen

Følgegruppe
I forbindelse med projektets gennemførelse var der nedsat en følgegruppe.
Formålet med gruppen var, at give samarbejdspartnere mulighed
for at følge udviklingen i projektet og modtage information om de
erfaringer Københavns Amt gjorde i forbindelse med projektet. Der
er i løbet af projektperioden afholdt 3 møder i følgegruppen.
Gruppen bestod af repræsentanter fra:
• Foreningen af kommuner i Københavns Amt
• Hovedstadens Sygehusfællesskab
• Frederiksborg Amt
• Københavns Praktiserende lægers laboratorium
• Sundhedsstyrelsen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Bornholms Regionskommune
blev inviteret, men sagde nej tak til at deltage.
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Koordinationsgruppe med Vejle Amt
Vejle Amt og Københavns Amt var de to amter, der fik tilskud fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at lave gennemførlighedsundersøgelser med screening for tarmkræft. De to undersøgelser blev
gennemført samtidig.
Der blev nedsat en koordinationsgruppe mellem Vejle Amt og Københavns Amt. Formål var at sikre videndeling og dermed skabe de
bedst mulige projekter samt at sikre ensartethed i dataindsamlingen således, at evalueringsgrundlaget blev bedst muligt.
Gruppen var sammensat af projektledere og projektkoordinatorer,
repræsentanter for de to forvaltninger, repræsentanter for det ansvarlige sundhedspersonale i de to amter samt de ansvarlige for
den efterfølgende evaluering og en repræsentant for Kræftens Bekæmpelsen.

Sekretariat
Til at stå for den daglige drift af tarmkræftscreeningen blev der
oprettet en screeningsenhed bestående af projektleder (daglig leder) og to projektsekretærer.
Projektleder var fuldtidsansat til både projektledelse og daglig ledelse af Screeningsenheden. De to projektsekretærer var ansat på
henholdsvis 32 og 24 timer om ugen.
Screeningsenheden stod for udsendelse af invitationer, udsendelse
af svarbreve og bookning af tid til koloskopi for de borgere, der
havde en afføringsprøve, der var positiv for blod. Desuden var
screeningsenheden åben for telefonisk kontakt på hverdage mellem
kl. 10.00 og 14.00, hvor borgerne kunne henvende sig med deres
spørgsmål i forhold til testen. Screeningsenheden sørgede også for
at finde nye koloskopitider til de borgere, der ønskede at ændre
deres tid.
I forbindelse med udførelsen af koloskopierne udfyldte den koloskoperende læge et skema med oplysninger om undersøgelsens
forløb. Screeningsenheden husede en database og indtastede koloskopiskemaerne i databasen.

Laboratorium
Projektet havde en aftale om analyse af afføringsprøver med Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL).
Borgeren indsendte prøverne i den medfølgende svarkuvert adresseret til KPLL. Laboratoriet modtog prøverne og analyserede disse.
En gang om dagen blev resultaterne overført af analyserne elektronisk overført til screeningsenheden, hvorfra svarene til borgerne
udsendtes.
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Koloskopisteder
De koloskopier, der blev foretaget inden for rammerne af tarmkræftscreeningsprojektet, blev foretaget på:
• Amtssygehuset i Gentofte, kirurgisk gastroenterologisk afdeling, endoskopiafsnittet
• Amtssygehuset i Glostrup, kirurgisk afdeling, endoskopiafsnittet.
Koloskopierne blev søgt fordelt ligeligt på de to afsnit.

CT-kolografisteder
CT-kolografier blev alle foretaget på Amtssygehuset i Glostrup,
Røntgen afdelingen.

Kræftlinien
Kræftlinien er Kræftens Bekæmpelses gratis telefonrådgivning for
kræftpatienter, pårørende og andre med spørgsmål om kræft.
Medarbejderne på Kræftlinien er alle uddannet i, hvordan man taler
med folk i forskellige former for kriser.
I forbindelse med gennemførlighedsundersøgelsen om screening
for tarmkræft har Kræftlinien fungeret som rådgivere i forhold til
denne undersøgelse. Kræftliniens telefonnummer fremgik af alt
materiale, der blev udsendt til borgerne, med en opfordring til at
kontakte kræftlinien, hvis man havde spørgsmål til screeningen.
Inden de første invitationer blev udsendt til borgerne, blev der afholdt en undervisningsdag for medarbejderne på Kræftlinien, hvor
de blev sat grundigt ind i alle dele af screeningen. Der blev desuden lavet en aftale med de læger der stod for koloskopierne om, at
de måtte kontaktes, når der opstod konkrete lægelige spørgsmål
fra borgerne, som hverken Kræftlinien eller Screeningsenheden
havde ekspertisen til at besvare.

Redegørelse for tilladelser
Der blev i forbindelse med projektet indhentet de nødvendige tilladelser fra Datatilsynet. Der blev endvidere taget kontakt til Videnskabsetisk komité, der oplyste, at projektet ikke skulle have
tilladelse fra komitéen, da der ikke var tale om et forskningsprojekt.
Der blev indhentet følgende tilladelser hos datatilsynet:
2005-53-1164 – indhentet af Forskningscenter for Forebyggelse og
Sundhed
2005-41-5762 – indhentet af Kræftens Bekæmpelse
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Udarbejdelse af invitationsmateriale
Kræftens Bekæmpelse skrev informationsmaterialet, der omfattede
to pjecer og ni breve:
1. En informationspjece om screeningen og hvordan man tager
Hemoccult-testen
2. En informationspjece om, hvordan en koloskopi foregår, og
hvordan man skal forberede sig
3. Et invitationsbrev
4. Et brev om, at testen er fundet positiv - indkaldelse til koloskopi
5. Geninvitation til koloskopi
6. Et brev til borgere, der to gange har undladt at tage imod
tilbuddet om koloskopi
7. Et brev om, at testen er fundet negativ
8. Et brev om, at testen ikke kan analyseres
9. En geninvitation
10. 2. geninvitation (kun i Københavns Amt)
11. Et brev der på seks sprog kort fortalte om formålet med
screening (kun i Københavns Amt)
Informationsmaterialet blev baseret på Hemoccult's brugsvejledning, og på de retningslinier, som loven udstikker for patientinformation. Informationsmaterialet blev testet i seks fokusgruppeinterviews i Københavns Amt og i Vejle Amt.
Invitationsbrevene og pjecen beskrev baggrunden for screeningen,
hvordan testen tages, hvor man kunne få svar på sine spørgsmål,
hvad fordelene og ulemperne var ved at tage testen, samt hvilke
konsekvenser et positivt svar havde.
Det blev vurderet, at den samlede informationsmængden om Hæmoccult-testen og den eventuelle koloskopi var for stor til en enkelt
pjece, med risiko for at borgerne ikke læste pjecen. Interviewpersonerne fandt det ikke nødvendigt at få uddybende information om
koloskopi, før det blev aktuelt. Der blev derfor produceret to separate pjecer. En om Hemoccult-testen og en om koloskopi.
I screeningsperioden blev det besluttet at sende en 2.geninvitation.
For at få et indblik i hvilke barrierer ikke-deltagerne havde stødt på
og hvad der kunne motivere dem til at deltage blev der afholdt to
fokusgrupper med ikke-deltagere, før invitationen blev skrevet.
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Teknologi
Hvem inviteredes til at deltage i screeningen
Målgruppen i tarmkræftscreeningen var som anbefalet i MTVrapporten fra 2001 mænd og kvinder i alderen 50-74 år.
Da man i Københavns Amt ønskede at afprøve en så realistisk
screeningssitutation som muligt, valgte man inden for en 1. årig
periode at invitere halvdelen af målpopulationen til at deltage i
screeningen. Derved var screeningsintensiteten den samme, som
ved et screeningsprogram med 2. års intervalscreening af målpopulationen.
Screeningspopulationen blev udtrukket fra folkeregisteret, og halvdelen af befolkningen mellem 50 og 74 år blev tilfældigt udtrukket
til at deltage. Udtrækningen foregik dog sådan, at ægtefæller og
samboende altid blev udtrukket sammen.
Datasættet blev opdateret dagligt i forhold til flytninger og død.
Man ønskede at undgå at invitere borgere, der allerede havde
tarmkræft, eller som gik til fast kontrol. Derfor udvekslede projektet 4 gange i løbet af det år, hvor projektet udsendte invitationer,
data med den landsdækkende Patologidatabank. Borgere med en
kendt colon- eller rectum cancer og borgeren med kronisk inflammatorisk tarmsygdom blev ikke inviteret til screeningen. Endvidere
blev borgere, der havde fået stillet diagnosen adenomer inden for
to år før invitationstidspunktet, ikke inviteret.
Tabel 1 Målpopulation
Målpopulation i Kbh. Amt pr. 1/8-2005

175.986

Randomiseret til screening

87.993

Ekskluderet før invitation

1.158

Årsager til eksklusion
Kolorektalcancer

656

Adenomer

251

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom

251

Fraflyttet eller døde før udsendelse af invitation
Død efter randomisering men før udsendelse af invitation
Emigreret efter randomisering
Fraflyttet området efter randomisering

Mulige deltagere

1.241

436
79
726

85.594
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Invitationer
Der blev udsendt invitationer til i alt 85.594 borgere i Københavns
Amt. Invitationsbrevet indeholdt en invitation, et Hemoccult II®
testsæt, en frankeret svarkuvert til indsendelse af prøve eller framelding, en pjece med vejledning i prøvetagning og tre stykker
opsamlingspapir til opsamling af afføring. Desuden indeholdt invitationer udsendt på Vestegnen (kommunerne Glostrup, Rødovre,
Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund og Ishøj) et brev, hvor der på engelsk, tyrkisk, arabisk, urdu og serbokroatisk var en kort beskrivelse af projektet, samt en henvisning
til, at man hos Screeningsenheden kunne rekvirere en vejledning
om projektet på disse sprog.
Screeningen blev gennemført som kommunevis screening, således
at screeningen rullede hen over kommunerne i perioden august
2005 til april 2006.
Borgeren kunne reagere på invitationen ved at indsende en prøve.
Borgeren kunne også framelde sig undersøgelsen enten telefonisk,
ved at ringe til Screeningsenheden eller ved at returnere en del af
brevet i den medsendte svarkuvert, og her afkrydse begrundelsen
for at man ikke ønskede at deltage.
Hvis borgeren ikke reagerede på den modtagne invitation inden for
2 måneder modtog de en 1-geninvitation. Dette brev havde det
samme indhold som den første invitation. Selve invitationen havde
dog en lidt anden ordlyd. Der blev i alt udsendt 49.747 1geninvitationer.
Reagerede borgeren heller ikke på 1-geninvitation blev der efter 6uger udsendt en 2-geninvitation. Dette brev indeholdt kun selve
invitationen. Brevet mindede borgeren om tilbuddet, og det fremgik, at hvis man ønskede det, kunne nyt materiale telefonisk rekvireres hos Screeningsenheden. Der blev i alt udsendt 38.313 2geninvitationer.

Hvordan og til hvem indsendes prøverne
Sammen med invitationsbrevet modtog borgeren en frankeret
svarkuvert. Prøverne skulle lægges i kuverten og puttes i postkassen. Kuverten var adresseret til KPLL, som modtog prøverne med
posten.
Nederst på invitationsbrevet var der som en del af brevet, tre labels (klistermærker) med borgerens cpr-nummer og stregkode til
identifikation. I vedledningen til testen var det anført, at disse labels skulle påføres de tre testkort, som skulle sendes ind til laboratoriet.
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I 1049 tilfælde (2,6% af de indsendte prøver) havde borgeren
glemt at påføre testkortene label. I disse tilfælde søgte Screeningsenheden at identificere borgeren. En stikprøve på 14 dage viste, at
det lykkedes at idenfificere 45 af 50 prøver (90 %).

Hvordan og hvornår fik borgeren svar på prøverne
Når laboratoriet havde analyseret prøverne blev der sendt elektronisk svar til Screeningsenheden. Screeningsenheden udskrev svarbrev og sendte dette til borgeren dagen efter, at testsvaret var
sendt fra Laboratoriet. Svarbrevet blev afsendt mellem 4 og 6 dage
efter modtagelsen af prøven på laboratoriet.
Positive prøvesvar med indkaldelse til koloskopi blev ikke udsendt
torsdag og fredag. Det skyldtes, at man ikke ønskede, at borgeren
skulle modtage et positivt svar uden at have mulighed for at kunne
kontakte egen læge før efter en weekend. Det betød, at der kunne
gå op til 8. dage, før svar om positiv prøve udsendtes.
Det fremgår af invitationsbrevet, at borgeren ville få svar inden for
14 dage, fra de havde sendt prøven. På denne måde sikrede man
sig, at borgeren ikke ville blive unødigt bekymret, hvis sygdom hos
personale e.l. betød en lille forsinkelse i afsendelsen af svarbrev.

Hvem indkaldtes til koloskopi og hvornår
Hemoccult testen består af 3 testkort. Der er på hvert kort to testfelter, hvorpå der skal påføres afføring. Hvis blot et af disse i alt 6
testfelter testede positivt for blod, defineredes prøven som værende positiv.
Alle borgere, der havde indsendt en positiv afføringsprøve, modtog
sammen med svaret en indkaldelse til koloskopi med en angivelse
af tid og sted for koloskopien. Brevet indeholdt udover testresultatet også en pjece om koloskopien og en pakke med phosphoralmikstur, der skulle bruges til at udrense tarmen før koloskopien.
Brevet indeholdt desuden et spørgeskema til oplysninger om patientens helbredstilstand. Spørgeskemaet skulle udfyldes og medbringes ved koloskopien. Patienten blev oprettet i GS-Åben, og der
blev oprettet en journal.
Hvis borgeren ikke meldte afbud til koloskopien og ikke mødte op,
blev der sendt et nyt tilbud om koloskopi med angivelse af tid og
sted for koloskopien. Hvis borgeren heller ikke meldte afbud til
denne tid og ikke mødte op til undersøgelsen, sendtes et brev,
hvoraf det fremgik, at man ikke sendte flere breve til borgeren.
Man anbefalede i brevet borgeren at kontakter egen læge og oplyste, at man havde haft en positiv afføringsprøve men ikke var blevet nærmere undersøgt.
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Hvem henvises til CT-kolografi
Når det ikke var muligt at gennemføre fuldstændig koloskopi, henvistes borgeren til CT-kolografi dagen efter for at undgå ny udrensning.
Screeningsenheden kunne henvise direkte til CT-kolografi, hvis
borgeren ikke ønskede koloskopi. Screeningsenheden oplyste om
grundene til, at koloskopi var første valg i forhold til videre undersøgelse. Hvis borgeren fortsat ikke ønskede koloskopi, men derimod gerne vil tage imod tilbudet om en CT-kolografi, henvistes
borgeren direkte til CT-kolografi.
Hvis borgerens koloskopi eller CT-kolografi ikke var normal, henvistes patienten til eget hospital (eller til det hospital, patienten ellers
måtte ønske), som herefter stod for at følge op på undersøgelsen.

Beskrivelse af ændringer der er foretaget undervejs i
projektet
Der er i screeningsperioden sket fire ændringer af projektet vedrørende:
• Medicinindtagelse
• Indkaldelsestid til koloskopi
• 2-geninvitation
• Brev på 6 sprog
Medicinindtagelsen
I begyndelsen af gennemførlighedsundersøgelsen var der i den
medfølgende pjece en vejledning om, at man i perioden tre dage
før afføringsopsamlingen og mens denne stod på ikke måtte tage
forskellig medicin, da det kunne give falsk positive testsvar.
Det viste sig imidlertid, at mange borgere var meget i tvivl om,
hvilke typer af medicin de måtte tage i forbindelse med testtagningen. Der blev derfor foretagen en litteraturgennemgang med det
formål at konkretisere, hvilke typer af medicin borgerne ikke måtte
tage i forbindelse med testen.
På basis af gennemgangen af den nyere litteratur blev det besluttet, at disse medicin-forskrifter ikke længere skulle fremgå af materialet, da det for samtlige præparater gælder, at der ikke var dokumentation for en øget risiko for falsk positive prøver.
På grund af de nye retningslinier for medicinindtag blev der udsendt breve til de 526 borgere, som havde meldt fra til undersøgelsen på grund af deres medicinindtag, om at de godt kunne deltage
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i undersøgelsen. Heraf valgte 26 borgere efterfølgende at indsende
prøver.
Indkaldelsestid til koloskopi
I de tilfælde, hvor der blev fundet blod i de indsendte prøver, modtog borgeren et svarbrev, hvor der udover prøveresultatet var tilbud om en koloskopi. Af brevet fremgik undersøgelsessted og undersøgelsestidspunkt for koloskopien.
Man var ved screeningens start meget fokuseret på at sikre en hurtig diagnostisk afklaring for at minimere bekymring hos den screenede. Det var derfor målsætningen, at borgeren skulle tilbydes en
tid til koloskopi inden for 4 - 10 arbejdsdage. Det viste sig imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt, da en stor andel af de indkaldte
flyttede deres tid. Projektets styregruppe besluttede derfor, at begynde at indkalde borgerne til koloskopi med 3 ugers varsel. Det
var muligt at ændre tiden, også til en tidligere undersøgelsestid.
2-geninvitation
På grund af den forholdsvis lave deltagelse blev det besluttet at
indføre en 2-geninvitation, med det formål at få afprøvet, hvilken
effekt dette ville have på deltagelsen.
Den anden geninvitation indholdt ikke, som de andre invitationsbreve, materiale til opsamling af afføringsprøver m.v. Den indeholdt alene et brev, hvori man mindede borgeren om de tidligere
modtagne invitationer, samt skrev, at man ved henvendelse til
Screeningsenheden kunne få tilsendt nyt testsæt m.v.
Indsats overfor borgere med anden etnisk baggrund
Det var fra starten af projektet planlagt, at der skulle gøres en
særlig indsats i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end
dansk, når der skulle udsendes invitationer på Vestegnen (Rødovre,
Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner).
Det blev derfor undersøgt via data fra Danmarks Statistik, hvilke
etniske grupper indsatsen skulle rettes mod. Resultatet blev, at der
er flest borgere med tyrkisk, parkistansk, arabisk og ex-jugoslavisk
baggrund. Der blev sammensat en følgegruppe med repræsentanter fra disse etniske grupper, der rådgav om denne indsats.
På denne baggrund blev der iværksat følgende initiativer:
• Et sekssproget ark med kort information om tarmkræftscreening blev vedlagt alle invitationer på Vestegnen.
• Informationspjecen blev oversat til 5 sprog og kunne rekvireres hos Screeningsenheden
• En telefonservice på tyrkisk, urdu, arabisk og serbokroatisk.
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Resultater af screeningen
Deltagerprocent i undersøgelsen
Samlet deltagelse
I alt 38.886 personer har indsendt afføringsprøver. Deltagelsesprocenten var 45,4 %. Det var undersøgelsens målsætning at nå en
deltagelse på 60 %, dette er således ikke lykkedes.
Tabel 2 Deltagerprocent
Inviterede
Ikke deltagere
85.594
46.708
54,6 %

Deltagere
38.886
45,4 %

Deltagere og eksklusion efter køn
Der var i undersøgelsen en væsentlig højere deltagelse blandt
kvinder end mænd. Deltagelsen blandt de inviterede kvinder var
49,7 % og blandt de inviterede mænd 40,8 %. Der er desuden lidt
flere mænd, der er blevet ekskluderet fra undersøgelsen på grund
af sygdom (data fra Patologidatabanken), flytning eller død.
Tabel 3 Deltagelse efter køn
Kvinder
Randomiseret
46.062

Mænd
41.931

Ialt
87.993

Eksklusion sygdom
Eksklusion anden
Mulige deltagere
Deltagere
Deltagelse

633
663
40.635
16.564
40,8%

1.158
1.241
85.594
38.886
45,4 %

525
578
44.959
22.322
49,7%

Deltagelses efter aldersgruppe
Deltagelsen stiger med deltageralder frem til omkring 70 år. Herefter falder deltagelsen væsentligt for de 70-75 årlige. Deltagelse var
højst med 47,6 % for de 65-70 årige og lavest med 42,3 % for de
over 70 årlige.
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Deltagerprocent efter køn og alder
Deltagelsen var højere blandt kvinder end mænd. Hos begge køn
fandtes den samme tendens til faldende deltagerprocent med stigende alder. Kurven for kvindernes deltagelse knækker omkring de
67 år. Blandt borgere, som er fyldt 70 år, er der stort set ikke forskel på deltagelsen blandt kvinder og mænd.
Det er muligt, at en af grundene til den højere deltagelse blandt
kvinder er, at kvinder gennem mange år er vant til at deltage i livmoderhalskræftscreeningen. Kvinder har i det hele taget en højere
frekvens af eksempelvis lægebesøg.

Figur 1

Deltagelsesprocent efter køn og alder
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Deltagelse efter bopælskommune
Ser man på den gennemsnitlige deltagelse i kommunerne i det tidligere Københavns Amt, viser det sig, at der var betydelig variation
i deltagelsesprocenten fra kommune til kommune. Deltagelsen var
således højst i Vallensbæk Kommune med 53,2 % og lavest i Gladsaxe kommune med 39,4 %.
Der er endnu ikke foretaget en sociodemografisk analyse af deltagelsen, men denne del vil Region Hovedstaden arbejdet videre med
og på et senere tidspunkt offentliggøre resultaterne af.

Figur 2
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Tidsmæssigt forløb
Tabel 4 viser den kumulerede deltagelsesprocent opgjort i uger fra
invitationsdatoen. Ikke overraskende er der i første runde kun få,
der responderer inden for den 1. uge. De fleste deltagere indsender
deres prøver inden for 4 uger efter, de har modtaget første invitation. Der er dog stadig knap 40 %, der indsender prøver senere
end dette. Af dem, der indsender prøver efter at have modtaget 1eller 2-geninvitation, har kun godt halvdelen indsendt prøver 4
uger efter, de har modtaget brevet.
Tabel 4 Kumuleret deltagelsesprocent
Uger
Uden rykker
Rykket x 1
1
0,8
5,4
2
13,1
12,5
3
38,56
29,1
4
61,6
51,6
5
75,4
68,7
6
84,1
79,4
7+
100
100

Rykket x 2
8,4
27,8
46,6
56,9
63,3
67,4
100

Forløb af invitationer
Man valgte i Københavns Amt at indføre en 2-geninvitation på
grund af lav deltagelse. Som det fremgår af tabel 5 er det 33,8 %,
der indsender prøver, efter de har modtaget første invitation. Ud af
dem der har modtaget 1-geninvitation deltager 15,6 %. Af dem der
har modtaget 2-geninvitation vælger 5,6 % at indsende en prøve.
Det svarer til 2,5 % af de oprindeligt inviterede borgere.
Tabel 5 Invitationer opdelt på runder
Inviteret
Afbud /
melding
1. runde
85.594
6.885
2. runde
49.747
3.665
3. runde
38.313
291
10.841
(12,7%)

fra-

Deltagelse
28.962 (33,8%)
7.769 (15.6%)
2.155 (5,6%)
38.886 (45.4%)
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Andel positive afføringsprøver
Hos 2,7 % af de borgere, der havde indsendt afføringsprøver, var
testen positiv. Som det fremgår af tabel 6 nedenfor, var der en
større andel af positive test med stigende alder. Således var andelen af positive prøver 3,8 % hos borgere over 70 år mod 2,0 % hos
borgere under 55 år.
Tabel 6 Prøvesvar fordelt på køn og alder
Antal
Antal
% Nega- % Positive
Aldersgruppe deltagere positive tive
< 55
7.792
153
99,2
2,0
55 -59
9.645
221
99,0
2,3
60 – 64
9.213
241
98,8
2,6
65 – 69
7.015
234
98,4
3,3
> 70
5.221
199
98,4
3,8

Antal
Kvinder
71
111
112
110
102

Antal
Mænd
82
110
129
124
97

Udredning ved koloskopi
Ud af de borgere, der havde en positiv test for blod i afføringen,
gennemfører 86,5 % en udredning. Der er således 138 borgere
med en positiv afføringsprøve, som ikke har taget mod tilbuddet
om udredning. Som det fremgår af tabel 9 nedenfor, har 16 af disse oplyst, at de bliver udredt i andet regi.
Udredningen bestod for 809 borgeres (89 %) vedkommende kun af
en koloskopi. Herudover fik 87 borgere (9 %) på grund af en ufuldstændig koloskopi også foretaget en CT-kolografi. 14 borgere (2
%) valgte, at de ikke ønskede en koloskopi, men godt ville have
lavet en CT-kolografi.
Tabel 7 Udredning
Tests
Negativ
Positiv*
Heraf
udredt

Kvinder
21.816 (97,7%)
506 (2,3%)
429 (84,8%)

Mænd
16.022 (96,7)
542 (3,3%)
481 (88,7%)

I alt
37.838 (97,3%)
1.048 (2,7%)
910 (86,8%)

Udredning
Koloskopi
364
445
809
Kolografi
10
4
14
Begge
53
31
87
* Positive test forekommer signifikant hyppigere hos mænd
Fordeling af koloskoperede efter alder
Aldersfordelingen af dem, der har fået foretaget koloskopi, viser, at
det er de 60-65 årige, der i højest grad udredes ved positivtprøve
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fund. I denne gruppe får 87,1 % foretaget koloskopi efter positivt
prøvefund. Der er dog ikke stor variation mellem aldersgrupperne,
bortset fra en noget lavere udredningsdel blandt dem over 70 år.
Tabel 8 Koloskopier opdelt på køn og alder
Alders- Antal positive
klasse prøver
< 55
153

Kvinder

Mænd

Total

55

75

130

Andel
Koloskopi %
85

55 - 60 221

91

99

190

86

60 - 65 241

97

115

212

88

65 - 70 234

96

105

201

86

> 70

199

80

83

163

82

Total

1048

419

477

896

85

Begrundelser for ikke at ønske koloskopi
Nogle af de borgere, som har haft en positiv afføringsprøve, har
ringet ind til Screeningsenheden og oplyst, at de ikke ønskede undersøgelsen. Personalet i Screeningsenheden har i en lang periode
spurgt ind til, hvorfor man ikke ønskede undersøgelsen. For de
borgere, der efter denne samtale fortsat ikke ønskede hverken koloskopi eller CT-kolografi, noterede personalet årsagen til, at undersøgelsen ikke ønskedes. Nedenfor findes opgørelse over disse
begrundelser.
Tabel 9 Begrundelse for ikke at ønske koloskopi
Begrundelse for ikke at ønske koloskopi eller
CT-kolografi
Får lavet undersøgelsen i andet regi
Mener ikke man fejler noget
Vil først lave ny afføringsprøve
Synes man fejler så meget i forvejen
Forhindret pga. anden sygdom
Ønsker egen læge skal følge op
Kan ikke lide tanken om undersøgelsen/er bange
Kan ikke overskue det
Bange for smerte
Andet/ikke opgivet grund

Antal
16
11
9
8
7
4
3
1
2
15

13 patienter fik foretaget CT-kolografi uden forudgående koloskopi,
da de var bange for smerter eller komplikation ved koloskopi.
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Fund af kræft
Efter samkøring med data fra Patobank blev der blandt de deltagende identificeret i alt 95 personer med kolorektalcancer. Som det
fremgik af Københavns Amts og Kræftens Bekæmpelses projektbeskrivelse i ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra august 2004 forventede man ved en deltagelse på 60% at finde 80
kræfttilfælde i screeningen. Der er således trods den lavere deltagelse fundet 15 kræfttilfælde flere end forventet.
Fordeling af Dukes stadier i forhold til landstal fremgå af tabel 10.
29 % af kræfttilfældene er fundet i Dukes stadie A og 26 % er fundet i Dukes stadie B. Det var målsætningen, at 40-50 % af kræfttilfældene skulle findes i et tidligt stadie. Hvad der forstås ved ”tidligt
stadie” var ikke nærmere defineret. Københavns Amt og Kræftens
Bekæmpelse forudsatte i vores projektbeskrivelse i ansøgning til
Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra august 2004, at der menes
fund i stadie A efter Dukes klassifikation. Der er således ikke fundet
40% af kræftstilfældene i Dukes stadie A.
Tabel 10 Kræftfund stadieopdelt
DCCG*
Antal
og
Antal og % Screening
Stadie
Dukes A
1057 (12,5) 28 (29%)
Dukes B
2801 (33,2) 25 (26%)
Dukes C
2419 (28,6) 32 (34%)
Dukes "D"
1788 (21,2) 10 (11%)
I alt
8445
95

%

* Landsfordeling af colorektalcancer Danmark 2001-2005 DCCGdata 2005, alder 5074, alle inkluderet

Fund ved koloskopi
I forbindelse med gennemførelsen af koloskopien har den koloskoperende læge udfyldt et skema om forløbet at undersøgelsen. Disse
skemaer har ikke i alle tilfælde været sufficient udfyldt.
Det fremgår af disse skemaer, at ud af 896 koloskopier er 666
(74,3 %) gennemført til coecum. Af de 111 personer, hvor koloskopien ikke er gennemført til coecum har 80 (78,1 %) efterfølgende fået foretaget kolografi. 119 undersøgelser er uden oplysninger om gennemførslen i databasen.
Der er ikke registeret dårlig udtømmelse eller stenoser hos nogen
af de undersøgte. Smerter i forbindelse med undersøgelsen er angivet hos 1 af 896 udførte koloskopier. I 89 % af de udførte under-
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søgelser er der anvendt en eller anden form for sedation (smertestillende/berolig-ende medicin).
I alt 460 personer fik påvist polypper eller adenomer. Disse er registreret fjernet i forbindelse med den primære koloskopi hos 178.
Det er hos 113 personer (24,6 %) oplyst, at påviste polypper eller
adenomer ikke er fjernet ved den primære koloskopi. Hos 169 af
de personer, der fik påvist polypper, er det ikke oplyst, om disse er
fjernet ved den primære undersøgelse.
Før gennemførlighedsundersøgelsen var det forventningen, at man
ville finde 160 patienter med polypper i screeningen. Som det
fremgår, er der fundet langt flere med de 460 tilfælde af polypper.

Falsk positive prøver
Blandt de borgere der fik foretaget en koloskopi, havde 391 (43,6
%) en normal undersøgelse. Hos 321 personer var eneste positive
fund, fund af polypper.

Antal positive tests ift. adenom eller kræft
Hemoccult® testsættet består af 3 testkort, hvor testresultatet for
hvert enkelt kort er registeret i forbindelse med screeningen. Af
tabel 11 fremgår sammenhængen mellem antallet af positive testkort og forekomsten af henholdsvis adenomer og kræft ved koloskopien. Der findes således kræft hos 36,9 % af de borgere, der
havde tre positive testkort mod kun kræft hos 6,5 % af dem der
havde et positivt testkort. Den samme sammenhæng findes også
for polypper.
Det er på denne baggrund bekymrende, at 25 borgere med tre positive testkort ikke har modtaget tilbudet om koloskopi.
Tabel 11
Antal test
Positive
1
2
3

Borgere
734 (70,0%)
205 (19,6%)
109 (10,4%)

Koloskopi
565
160
84

Adenom
270 (47,8%)
103 (64,3%)
62 (73,8%)

Cancer obs
37 ( 6,5%)
36 (22,5%)
31 (36,9%)

Resultater af CT-kolografi
101 personer fik udført CT-kolografi, heraf var 14 henvist direkte til
CT-kolografi, og 87 fik undersøgelsen udført efter koloskopi. 3 CTkolografier blev gentaget pga primært insufficient undersøgelse.
Det var før gennemførlighedsundersøgelsen forventningen, at mellem 7 og 15 % ville blive henvist fra koloskopi til CT-kolografi, på
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grund af at koloskopien ikke blev fuldt gennemført. Dette viste sig
at komme til at passe, idet 9,7 % at de koloskoperede patienter
blev sendt videre til CT-kolografi.
I forbindelse med gennemførelsen af CT-kolografien har radiologen
udfyldt et skema om forløbet at undersøgelsen. Det fremgår af disse skemaer, at 91 (90,1%) af de udførte undersøgelser var sufficiente. Ingen undersøgelser var insufficiente på grund af dårlig udrensning.
I forbindelse med CT-kolografi var der mistanke om kræft i 8
(7,9%) af tilfældene, mens de resterende var uden kræftmistanke.
Polypper blev påvist hos 38 (37,6%) af de undersøgte.

Komplikationer til koloskopi
804 af de 896 koloskopier er udført, uden der er registreret komplikationer på de skemaer som lægerne udfyldte i forbindelse med
koloskopien. 81 skemaer er uden oplysninger om komplikationer. I
11 (1,2 %) tilfælde er der en eller flere komplikationer. Der er ikke
på skemaerne registreret transfusionskrævende blødning eller perforation. 6 patienter, svarende til 0,7 % af de koloskoperede, var
indlagt på grund af mindre ikke-behandlingskrævende komplikationer.
I to tilfælde opstod der alvorlige komplikationer i form af perforation i tilslutning til fjernelse af polypper.

Komplikationer til kolografi
Der blev udført 101 kolografier, heraf var 96 (95,1 %) uden komplikationer. Hos 1 patient blev der i forbindelse med undersøgelsen
noteret kortvarigt ubehag. 4 tilfælde var uoplyst i databasen.

Fund efter negative screeningsundersøgelser
Der er foretaget en samkøring af data fra screeningsdatabasen og
Patologidatabanken. Hos 20 personer med negativ afføringsprøve
for blod er der efterfølgende fundet tarmkræft. Hos 87 personer
med negativ afføringsprøve er der efterfølgende fundet adenomer
eller polypper.
Denne opgørelse er ikke udtryk for en samlet billede af de falsk
negative prøver, da der blandt personer med negativ afføringsprøver kan være personer, der har kolorektalcancer eller polypper
uden disse er blevet symptomgivende.
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Svartider
Det er opgjort, hvor lang tid der gik fra borgerens prøve blev modtaget på laboratoriet, og til svarbrevet blev udskrevet og afsendt
fra Screeningsenhden. Der blev afsendt svar fra Screeningsenheden inden for de første 7 dage efter prøvemodtagelse i 99 % af
tilfældene.
Borgere, der havde en positiv afføringsprøve, blev som beskrevet
tilbudt en koloskopi. Var undersøgelsen normal, fik borgeren umiddelbart svar på undersøgelsen. Hvis der blev taget biopsi under
koloskopien, fik borgeren efterfølgende svar på prøven med posten. En stikprøve på 60 borgere viste, at borgerne i gennemsnit
fik deres biopsisvar efter to uger, med en spredning på 5 – 28 dage. Patienter, hvor den skoperende læge umiddelbart kunne konstatere kræft, fik biopsisvaret væsentligt hurtigere.

Tid til koloskopi
Tiden fra første positive prøvesvar til dato for koloskopi er beregnet. Der er regnet med den egentlige dato for koloskopi, også i de
tilfælde hvor borgeren har udsat tiden i forhold til den først tilbudte
tid. I forbindelse med koloskopi er datoen for undersøgelsen uoplyst i 76 tilfælde. 75 % af koloskopierne er udført inden for den første må-

ned efter positivt prøvesvar.

Information til borgere af anden etnisk baggrund
Der blev i alt rekvireret 32 fremmedsprogede informationspjecer.
Det vides ikke, hvor mange borgere i amtet der potentielt havde
behov for en sådan pjece.
Der var ingen henvendelser til den fremmedsprogede servicetelefon.
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Økonomi
Redegørelse for økonomien i projektet. Herunder udgifter til de
nedenfor nævnte poster.
Det er vanskeligt at opgøre de præcise udgifter ved gennemførlighedsundersøgelsen for tarmkræft. Det skyldes, at mange funktioner er blevet udført af personale allerede ansat i Københavns Amt,
og med allerede eksisterede udstyr og it-systemer. En stor del af
udgifterne i projektet bestod således af, at eksisterende personale
brugte deres tid på tarmkræftscreeningen i stedet for på andre opgaver. Desuden har der været et træk på it-systemer, apparatur,
hjemmeside mv, der naturligvis har betydet mindre ressourcer til
andre ting samt slid på de eksisterende systemer.
Der er nedenfor redegjort for de direkte ekstra omkostninger ved
projektet. Der er kun i få tilfælde gjort opmærksom på omkostninger ved brug af eksisterende ressourcer.
Da stort set alle udgifter er afholdt i 2005 og 2006, er der ikke taget hensyn til ændring i pris og lønniveau. Udgifterne er således
opgjort i løbende priser.

Etableringsomkostninger
It udstyr
Til Screeningsenheden for tarmkræft er der indkøbt it-udstyr til 3
arbejdspladser. Udgiften til dette udstyr har været ca. 35.000 kr.
Der er til alle andre funktioner anvendt it-udstyr, der allerede fandtes i Københavns Amt.
Database
Der er til tarmkræftscreeningen oprettet en særlig database til udsendelse af invitationer, gen-invitationer, afmeldinger, svargivelse
mv. Etableringen af denne database inklusiv efterfølgende opdateringer har samlet kostet ca. 300.000 kr.
Kontorindretning
Der er til screeningsenheden for tarmkræft indrettet 3 arbejdspladser. Der er desuden indkøbt mødebord til endheden samt et stort
pakkebord til pakning af invitationer mv. Dette har tilsammen kostet ca. 60.000 kr.
Opgradering af CT-scanner
Der var behov for en opgradering af software til amtets CTscannere, for at kunne gennemføre de nødvendige undersøgelser i
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forbindelse med tarmkræftscreening. Denne opgradering kostede
530.000 kr.
Tabel 12 Etableringsudgifter
Udgiftspost
Kr.
It udstyr
35.000
Database
300.000
Kontorindretning
60.000
Software til CT-scanner 530.000
I alt
925.000

Driftsomkostninger
Koloskopiudstyr mv.
Københavns Amt valgte at lease koloskopiudstyr til tarmkræftscreeningen. Udgiften til leasing var 37.500 kr. pr. måned og en
samlet pris på ca. 560.000 kr. Hertil kom en udgift til medicin/utencilier i forbindelse med koloskopierne på 50.000 kr.
Invitationer og svarbrev, kuverter, pjecer, testsæt, opsamlingspapir og porto mv.
Der har i projektet været en udgift til Hemoccult®test og opsamlingspapir på 2,5 mio. kr. Brevpapir, kuverter, pjecer og phosphoralmikstur betød en udgift på 340.000 kr. og der har været en udgift på 1,6 mio. kr. til porto.
Øvrig information
Der er anvendt 9.000 kr. til udarbejdelse af en informationsplakat.
Plakaten blev udsendt til de praktiserende læger, apoteker og biblioteker, når screeningen kom til deres lokalområde.
Der er desuden indrykket annoncer i lokalaviserne i perioden før
screeningen kom til kommunen. Der var tale om annonceplads i
forvejen købt af Københavns Amt. Der var således tale om en prioritering af annonceplads i højere grad end en ekstraudgift for Københavns Amt.
Der har også været afsat personaleressourcer til udarbejdelse og
opdatering af en hjemmeside med information om tarmkræftscreeningen.
Løn til personale i screeningsenhed mv.
Der var i screeningsenheden ansat en fuldtidsprojektleder, to sekretærer på henholdsvis 32 og 24 timer samt to studentermedhjælpere. Det har betydet en samlet udgift til løn på ca. 1,6 mio.
kr.1

1

Tallet er behæftet med en vis usikkerhed.
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Analyse af testsæt
Der har i projektet været en samlet udgift til analyse af testsættene på 860.000 kr.
Koloskopier og CT-koloskopier
Ud over udgifter til leasing af koloskopiudstyr, opdatering af software til CT-scanner og medicin/utensier, har der i forbindelse med
koloskopier og CT-kolografier været en udgift til lønninger til personalet på 2,6 mio. kr.
Tabel 13 Driftsudgifter
Udgiftspost

Kr.

Screeningsenheden
Personale
Database

1.600.000
360.000

Invitationer mv.
Brevpapir, pjecer mv.
Testsæt og opsamlingspapir
Porto

340.000
2.500.000
1.600.000

Laboratorium

860.000

Koloskopi/CT-kolografi
Personale
Utensilier
Leasing af apparatur
I alt

2.600.000
50.000
530.000
10.440.000

Videre henviste
Da der i Københavns Amt blev gennemført de såkalde screeningskoloskopier, blev en del borgere blevet genindkaldt til en ny
koloskopi.
24,8 % af de koloskopier, hvor der blev fundet adenomer/polypper,
blev disse ikke fjernet i forbindelse med screeningkoloskopien. Disse patienter er henvist til videre udredning/behandling på eget sygehus. Hos patienter med påviste adenomer/polypper blev hel eller
delvis fjernelse foretaget hos 178 (38,7 %), mens der ikke forelå
oplysninger om fjernelse af polypper/adenomer hos de resterende
169 (36,7 %).
Udførelsen af en ekstra koloskopi betyder naturligvis en merudgift,
der skal holdes op imod den besparelse, der er, ved at der ikke
skal sættes så meget tid af til den første koloskopi.
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Skøn over øvrige omkostninger i forhold til arbejdet med
projektet
Projektleder var fuldtidsansat til projektet og lønnet gennem dette.
Resten af styregruppen bestod derimod af personer ansat i Kræftens Bekæmpelse og Københavns Amt, som ikke var lønnet af projektet. En væsentlig omkostning ved projektet er således, at medlemmerne af styregruppen. Hver især har brugt mellem 40 og 450
timer på at planlægge og koordinere projektet.
Tilsammen skønner styregruppens medlemmer, at de har brugt
1300 timer på projektet. Størstedelen af arbejdsgruppen er læger,
og dette svarer til, at der er investeret mere end ¾ læge årsværk
på arbejdet i styregruppen.
Regnskab
Der udarbejdes i forbindelse med projektet et samlet revisorpåtegnet regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
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Kommentarer og reaktioner på projektet
Læge John Brodersen og overlæge Ole Hartling har i pressen samt
med brev af 23. august 2005 kritiseret Københavns Amts gennemførlighedsundersøgelse for tarmkræft for ikke at leve op til kravene
i Lov om patienters retsstilling. Sundhedsfaglig vicedirektør Ole
Faber og projektleder Kirsten Granhøj holdt den 24. oktober 2005
et møde med læge John Brodersen og læge Ole Hartling, hvor kritikken blev drøftet. John Brodersen og Ole Hartling fandt, at materialet var utilstrækkeligt som fyldestgørende grundlag for at tage
stilling til, om man ville deltage i projektet. Blandt andet fandt de,
at der burde være flere faktuelle oplysninger om testens sikkerhed,
samt at der burde informeres om risikoen ved en kikkertundersøgelse allerede i invitationsbrevet.
For at imødekomme kritikken blev der i informationsmaterialet indført konkrete tal for, hvad sandsynligheden er for, at borgerens
prøve er falsk positiv (falsk positiv betyder, at prøven er positiv for
blod i afføringen, men patienten viser sig ikke at have sygdommen)
samt sandsynligheden for at prøven er falsk negativ (falsk negativ
betyder, at prøven er negativ, men borgeren har rent faktisk tarmkræft). Desuden har man valgt i informationsmaterialet at udspecificere, at folk var meget velkomne til at ringe til Kræftlinien med
deres spørgsmål. Det fremgår af materialet, at Kræftlinien blandt
andet kunne besvare spørgsmål om testen, kikkertundersøgelsen
og tarmkræft generelt.
For at sikre at informationsmaterialet lever op til kravene i Lov om
patienters retsstilling, er Sundhedsstyrelsen med brev af 13. oktober 2005 blevet bedt om deres vurdering af, hvorvidt materialet
lever op til lovens krav. Sundhedsstyrelsen har med brev af 11.
november 2005 meddelt, at materialet ikke giver styrelsen anledning til bemærkninger vedrørende overholdelse af Lov om patienters retsstillingsbestemmelser om informeret samtykke.

28

Overvejelser vedrørende organisering og teknologi
Generelt set er det oplevelsen hos alle parter i gennemførlighedsundersøgelsen, at undersøgelsen har været hensigtsmæssig organiseret. Det er lykkedes at lave en screening, hvor arbejdsgangene
har været effektive og entydige.
Enkelte dele af screeningen har givet anledning til nærmere overvejelse og bør være punkter, som man ved indførelsen af en eventuel landsdækkende screening bør være opmærksom på. Der er
tale om:
• Opsamlingspapir
• Telefonisk rådgivning
• Mærkning af afføringsprøver
• ”Screeningskoloskopi”
• CT-kolografi
• Videre henvisning
• Registrering og monitorering
Opsamlingspapir
Som det fremgik overfor indeholdt invitationsbrevene ud over et
hemoccult® testsæt også tre stykke opsamlingspapir til opsamling
af afføring. Det viste sig imidlertid, at denne metode til opsamling
af afføring fungere meget dårligt.
Den manglende funktion af opsamlingspapiret vurderes at have
været til så stor gene, at det har haft betydning for deltagerprocenten. Det bør derfor overvejes ved en eventuelt landsdækkende
screening at undlade at medsende opsamlingspapir.
Telefonisk rådgivning
Udsendelse af skriftligt materiale vil altid medføre et behov hos
nogle borgere for at kunne stille uddybende spørgsmål til materialet. Det har været vurderingen, at der bør være mulighed for at
søge ekstra information elektronisk via en hjemmeside, men at der
også er behov for direkte telefonisk rådgivning.
Det har dog været tydeligt, at flere forskellige telefonnumre i informationsmaterialet gør folk i tvivl om, hvornår og til hvem de
skal ringe. Det optimale vil derfor være, hvis rådgivningen kan være placeret det samme sted. Alternativt kan man sikre, at de forskellige steder, man kan henvende sig, har samme telefontid, således at man med det samme kan ringe videre til det rigtige nummer.
Mærkning af afføringsprøver
Det er afgørende at prøverne, når de modtages på laboratoriet,
entydigt kan identificeres som tilhørende en bestemt borger. I Københavns Amt er dette, som tidligere beskrevet, løst ved, at bor-
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gerne påførte testkortene en label med deres cpr-nr. Alternativt
har man i Vejle Amt valgt en løsning, hvor borgeren sammen med
testkortene indsendte invitationsbrevet, hvoraf fremgik navn og
cpr.nr.
Generelt har ordningen med, at borgerne skulle sætte labels på
testkortene, fungeret godt. Ud af de prøver borgerne har indsendt,
har 2,6 % været mangelfuldt mærket. Stort set alle de mangelfuldt
mærkede prøver har dog været påført navnet på afsenden.
Som tidligere beskrevet har medarbejderne i Screeningsenheden, i
de tilfælde hvor borgerne ikke har påført testkortene cpr-nummer
enten via label eller i hånden, søgt at opspore afsenderen via navnet. Dette medfører imidlertid en risiko for forkert identifikation.
Det bør derfor grundigt overvejes, hvordan man vil håndtere prøver med mangelfuld identifikation.
”Screeningskoloskopi”
I de tilfælde, hvor der blev fundet blod i de indsendte prøver, blev
borgeren, som beskrevet tidligere, tilbudt en koloskopi. Koloskopien blev gennemført som en ”screeningskoloskopi” med det formål
at afdække, hvorvidt der var behov for en nærmere undersøgelse
eller behandling af patienten. Der blev kun fjernet polypper ved
koloskopien, hvis disse var få og små. Der var således ikke afsat
personalemæssige ressourcer til yderligere undersøgelser eller indgreb.
En sådan prioritering betyder, at en del borgere vil skulle igennem
yderligere en udrensning og koloskopi på et senere tidspunkt for at
få fjernet fundne polypper.
Det vil således være en fordel for borgerne, hvis der er afsat tid og
ressourcer til, at der kan foretages en fuld koloskopi med de indgreb, der måtte være behov for.
CT-kolografi
I de tilfælde, hvor CT-kolografien ikke kunne gennemføres fuldt ud,
blev borgeren sendt videre til CT-kolografi om morgenen dagen
efter koloskopien. Det optimale vil dog være, hvis borgeren kunne
sendes direkte til CT-kolografi efter koloskopien samme dag. Det er
mindre belastende for borgeren, hvis CT-kolografien kan gennemføres samme dag som koloskopien, da borgeren dermed ikke skal
faste i så lang tid. Det har desuden været oplevelsen hos radiologi
afdelingen, at de borgere, som kom til CT-kolografi fra tarmkræftscreeningen, ikke var lige så godt udrenset som deres sædvanlige
patienter. Det kan skyldes, at patienten må spise en let frokost
dagen før, hvor de skal til koloskopi om eftermiddagen. Det kan
eventuelt være denne mad, der er nået til tarmen morgenen efter.
Den dårligere udrensning kan også skyldes, at borgeren har svært
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ved at holde fasten så længe. Man har ikke i koloskopien oplevet,
at borgerne var dårligere udrenset end andre patienter.
Videresendelse af patienter
I de tilfælde, hvor koloskopien/CT-kolografien ikke var normal, blev
borgeren videresendt til vedkommendes hjemhospital til videre
undersøgelse/opfølgning. Det er erfaringen fra projektet, at det er
meget væsentligt at få informeret de modtagne hospitaler grundigt
om indholdet af screeningsundersøgelsen.
Registrering og monitorering
Det har i forbindelse med gennemførlighedsundersøgelsen vist sig,
at der ikke i alle dele af undersøgelsen har været registret fyldestgørende. I en eventuel fremtidig screening vil det være meget væsentligt, at skabe nogle systemer der sikrer dataindsamling og monitorering. Dette vil eksempelvis kunne gøres med moderne itsystemer.
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Konklusion
Deltagelsen i gennemførlighedsundersøgelsen var 45,4 % af de
inviterede, med en deltagelse blandt kvinder på 49,6% og en deltagelse blandt mænd på 40,8 %. Dette ligger under den oprindelige
målsætning om en deltagelse på 60% af de inviterede.
Der blev fundet 15 flere tilfælde af tarmkræft og 300 flere tilfælde
af polypper end forventet. Af de 95 fundne kræfttilfælde er 29 % af
disse er fundet i Dukes stadie A og 26 % er fundet i Dukes stadie
B. Andelen af tarmkræfttilfælde i tidligt stadium var således under
de ønskede 40-50 %, hvis tidligt stadie defineres som Dukes stadie
A, men over hvis tidligt stadie forstås som Dukes stadie A+B. Der
har ikke i forbindelse med de diagnostike koloskopier været alvorlige komplikationer. I forbindelse med polypfjernelse har der været
to perforationer med efterfølgende operation.
Der var generelt tilfredshed blandt borgerne vedrørende information, invitationsbreve og kommunikation.
Gennemførlighedsundersøgelsen af screening for tarmkræft i det
tidligere Københavns Amt har vist, at det er muligt at skabe et
screeningsprogram, der er effektivt organiseret på den måde, at
organiseringen omkring prøveindsendelse, svarafgivelse og efterfølgende udredning har fungeret effektivt.
Erfaringerne fra gennemførlighedsundersøgelsen er, at der ved en
fremtidig screening bør være opmærksomhed på:
•
•
•
•
•

Ved udredning efter positiv afføringsprøve bør afsættes ressourcer til gennemførelse af fuld koloskopi med eventuel polypfjernelse.
Der skal sikres korte svartider i alle dele af screeningsforløbet.
Der bør findes en anden metode end brugen af opsamlingspapir til afføringsopsamling, da denne metode ikke fungerer.
Mærkningen af prøver med labels har fungeret godt i Københavns Amt. Det bør dog overvejes, hvordan mangelfuldt
mærkede prøver håndteres.
Der skal sikres effektiv registrering og monitorering i alle
dele af screeningen, gerne ved hjælp af moderne itløsninger.
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1. Introduktion
1.1 Baggrund
Denne undersøgelse er en del af en større evaluering af Folkeundersøgelsen for tarmkræft i det
tidligere Københavns Amt. Denne delevaluering omhandler borgernes oplevelser ved deltagelse i
folkeundersøgelsen. Delevalueringen blev gennemført ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse
forudgået af kvalitative brugerpaneler med borgere, som afdækkede, hvilke emner der var nødvendige at spørge ind til. Folkeundersøgelsen er en gennemførlighedsundersøgelse af screening
for tarmkræft, som er gennemført i de tidligere Københavns og Vejle amter i perioden 2004 til
2006. I Den Nationale Kræftplan anbefales det, at der tilbydes screening for tarmkræft for 50-74årige danskere hvert eller hvert andet år. Folkeundersøgelsen er gennemført med det formål at
opnå yderligere praktisk- og organisatorisk erfaring med tarmkræftscreening. Undersøgelsen skal
føre til en afgørelse af, om tarmkræftscreening skal indføres nationalt i Danmark. De tidligere Københavns og Vejle amter blev udvalgt som forsøgsamter til gennemførlighedsundersøgelserne
Sideløbende med den nærværende delevaluering af borgernes oplevelser gennemføres en undersøgelse af oplevelser blandt de borgere, der ikke valgte at deltage i screeningen.

1.2 Formål
Evalueringen skal afdække deltagernes holdninger til screeningsforløbet herunder informationsmaterialets effekt og screeningsforløbets tilrettelæggelse.

1.3 Om Folkeundersøgelsen for tarmkræft
Folkeundersøgelsen i det tidligere Københavns Amt forløb som et screeningsprogram, der overordnet set fulgte den følgende metode. Halvdelen af borgerne i Københavns Amt i aldersgruppen
50-74 år blev fra 2005-2006 indbudt til at deltage i folkeundersøgelsen. Indbydelserne blev udsendt løbende gruppevist til amtets kommuner. Med indbydelsen modtog borgerne et hjemmetestsæt samt informationsmateriale om undersøgelsen og testen. Testen skulle gennemføres derhjemme ved opsamling af afføring tre forskellige dage inden for en periode på ti dage. Afføringsprøverne skulle indsendes til et laboratorium, hvor de blev undersøgt for usynligt blod i afføringen
(Hemoccult-II ®). Borgerne modtog herefter et svarbrev med resultatet på deres test med posten.
Hvis der fandtes tegn på blod i afføringen, var der forudbestilt en tid til en efterfølgende koloskopi.
Tid og sted for denne koloskopi var anført i svarbrevet. En koloskopi er en kikkertundersøgelse af
tarmen, hvorved tyk- og endetarmen undersøges for eventuelle sygelige forandringer. Ved koloskopien kan der tages biopsier fra suspekte områder og eventuelt fjernes mindre polypper. Hvis
koloskopien ikke var komplet, blev der gennemført en CT-kolografi (CT-virtuel koloskopi). I tilfælde,
hvor der fandtes behandlingskrævende tarmkræft eller polypper, blev borgerne henvist til behandling efter de normale visitationsregler.

1.4 Organisering af arbejdet
Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden har varetaget gennemførslen af delevalueringen af borgernes oplevelser ved deltagelse i Folkeundersøgelsen for tarmkræft. Styregruppen for folkeundersøgelsen har desuden nedsat en arbejdsgruppe om deltagernes oplevelser, som
består af repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Enheden for Brugerundersøgelser.
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2. Resultater
Nedenfor redegøres der for undersøgelsens resultater under temaerne baggrundsoplysninger,
information i indbydelsen, hjemmetesten, overvejelser om deltagelse i folkeundersøgelsen, kikkertundersøgelsen, bekymring ved deltagelse i folkeundersøgelsen og deltagernes kommentarer.
I bilag 3 findes en samlet oversigt af alle deltagernes svar.

2.1 Baggrundsoplysninger
57,0% af deltagerne i undersøgelsen er kvinder, og 43,0% er mænd.
Der er flest svar fra deltagere i alderen 60-65 år (24,6%).
I forhold til den generelle fordeling af alder blandt samtlige deltagere i folkeundersøgelsen samt
samtlige inviterede til folkeundersøgelsen findes der i denne undersøgelse en mindre underrepræsentation af de 50-60-årige. Der ses imidlertid en mindre overrepræsentation af personer på 65 år
og derover.
Tabel 1. Aldersfordelingen blandt deltagerne.
Antal

Andel deltagere

Andel af samtlige deltagere

Andel inviterede

50-55 år

204

14,3%

17,3%

20,2%

55-60 år

303

21,3%

28,0%

24,3%

60-65 år

351

24,6%

24,6%

19,3%

65-70 år

325

22,8%

18,3%

15,1%

70+ år

242

17,0%

11,7%

12,1%

Samlet set har hovedparten af deltagerne en erhvervsuddannelse, EFG eller HG (34,6%), næst
efter disse har 21,7% en mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed) og 13,2% en
lang videregående uddannelse (over 4 års varighed).
62,4% af deltagerne har pårørende eller nære bekendte, der har haft tarmkræft eller en anden type
kræft.
22,2% af deltagerne har selv set information om folkeundersøgelsen eller tarmkræft fra andre medier end fra det fremsendte. 7,2% har selv søgt information fra andre medier, og 2,0% har både set
og søgt information fra andre medier.

2.2 Informationen i indbydelsen
Indhold
Deltagerne havde generelt let ved at forstå informationen i indbydelsen.
Den største andel af deltagerne vurderer indbydelsens information om selve folkeundersøgelsen
som helt forståeligt/forståeligt (99,5%). Informationen om sygdommen tarmkræft vurderer 98,7% af
deltagerne som helt forståelig/forståelig. Informationen om hjemmetesten vurderes af 98,5% af
deltagerne som helt forståelig/forståelig. Andelen er 98,2% hvad angår informationen om, hvornår
deltagerne ville få svar på deres hjemmetest. Den laveste andel findes for informationen om, hvor
sikkert svaret på testen ville være (97,7%).
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Deltagerne blev bedt om at vurdere indholdet af den information, de fik i indbydelsen med hensyn
til henholdsvis Folkeundersøgelsen for tarmkræft, sygdommen tarmkræft, hjemmetesten, hvor sikkert svaret på hjemmetesten ville være, og hvornår de kunne forvente svar på resultatet af hjemmetesten.
Omfang
Samme billede som for indholdet af informationen tegner sig for omfanget af informationen. Deltagerne blev bedt om at vurderer omfanget af den information, de fik i indbydelsen med hensyn til
henholdsvis folkeundersøgelsen for tarmkræft, sygdommen tarmkræft, hjemmetesten, hvor sikkert
svaret på hjemmetesten ville være og hvornår de kunne forvente svar på resultatet af hjemmetesten.
Generelt vurderer deltagerne, at omfanget af informationen er passende.
Eksempelvis vurderer 95,8% af deltagerne, at omfanget af information om folkeundersøgelsen var
passende.
På ét område vurderer deltagerne imidlertid i højere grad omfanget som for lidt. Dette gælder omfanget af information om sygdommen tarmkræft, hvor 10,0% af deltagerne vurderer, at der var for
lidt information om sygdommen.
Der findes en sammenhæng mellem deltagernes vurdering af omganget af informationen om sygdommen tarmkræft, og om de har set eller søgt efter denne information fra andre medier. Deltagere, der vurderer, at de har modtaget for lidt information, har i højere grad søgt information end deltagere, der har modtaget enten for meget information eller information i passende omfang. Deltagere, som vurderer at have modtaget information i passende omfang, har set mere information fra
andre medier end de øvrige.
Symptomer i fremtiden
76,7% af deltagerne synes, at de alt i alt blev oplyst virkelig godt/godt om, hvilke symptomer på
tarmkræft de skal være opmærksomme på i fremtiden. 6,2% synes, de blev oplyst dårligt
(5,6%)/virkelig dårligt (0,6%). 17,1% af deltagerne blev ikke oplyst om, hvilke symptomer på tarmkræft de skal være opmærksomme på i fremtiden.

2.3 Hjemmetesten
Vejledningen
Deltagerne er positive i forhold til vejledningen i, hvordan testen skulle gennemføres. 95,9% af
deltagerne vurderer vejledningen som virkelig god/god med hensyn til, hvilken mad de måtte spise
og 95,5% med hensyn til, hvordan de skulle tage hjemmetesten. 95,5% vurderer vejledningen i,
hvordan de skulle tage hjemmetesten, som virkelig god/god.
Den praktiske gennemførsel
97,8% af deltagerne fulgte vejledningen til testen i pjecen i høj grad/i nogen grad. Samtidig var der
25,7%, der synes, at det var vanskeligt/meget vanskeligt at tage testen rent praktisk.
Flere af deltagernes kommentarer omhandler også netop den praktiske gennemførsel af testen ,
hvor hovedparten bemærker, at opsamlingspapiret var vanskeligt at få sat ordentlig fast på toiletkanten (se eksempel på kommentar nedenfor).
Papiret, som skulle opsamle afføringen, blev ved med at slippe og falde ind i toilettet, så man måtte "gøre" noget ved dette, så det var ikke særligt smart udtænkt og gennemført... pga. disse besværeligheder, kunne man godt ønske at kvitte det hele – undersøgelsen.
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Der findes en klar sammenhæng mellem deltagernes vurdering af vejledningen til hjemmetesten,
og hvordan de rent praktisk synes, det var at tage hjemmetesten. Eksempelvis synes 76,3% af
deltagerne, der vurderer vejledningen om, hvordan testen skulle tages, som virkelig god/god, at
det rent praktisk var meget let/let at tage testen. Blot 33,9% af de deltagere, der vurderer vejledningen som dårlig/virkelig dårlig, synes, at det rent praktisk var vanskeligt/meget vanskeligt at tage
testen (se figur 1).
Figur 1. Deltagernes vurdering af vejledningen mht. hvordan den skulle tages fordelt på, hvordan
de rent praktisk synes, det var at gennemføre testen.
100%
90%
80%

76,3%
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40%

33,9%

30%
20%
10%
0%
7. Meget let/let at udføre testen
Virkelig god/god vejledning

Dårlig/virkelig dårlig vejledning

Resultaterne i figuren er korrigeret for forskelle i køn og alder. Herudover er der ved logistisk regressionsanalyse konstateret, at forskellen i grupperne er statistisk signifikant (p<0,05).

Den samme tendens ses i sammenhængen mellem deltagernes vurdering af vejledningen, og om
de fulgte vejledningen i pjecen. Flere deltagere, der vurderede vejledningen som virkelig god/god,
fulgte også vejledningen.
Svar på testen
Langt hovedparten af deltagerne er positive både med hensyn til informationen i svaret på hjemmetesten og svartiden fra de afsendte testen, til de modtog svaret. 98,8% vurderer indholdet af
informationen i brevet med svar på hjemmetesten som helt forståelig/forståelig. 99,9% vurderer
tiden fra de afsendte testen, til de modtog et svar, som passende.

2.4 Overvejelser om deltagelse i folkeundersøgelsen
10,7% af deltagerne var i høj grad/i nogen grad i tvivl, om de ville deltage i Folkeundersøgelsen for
tarmkræft. Den mest anførte årsag til, at deltagerne var i tvivl, var, at de følte sig raske. Derefter
kom årsager som, at de var bekymret for svaret på hjemmetesten, og at svaret på hjemmetesten
ikke var helt sikkert.
På næste side ses fordelingen af deltagernes svar på årsagen til, at de var i tvivl, om de ville deltage i folkeundersøgelsen.
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Figur 2. Årsager til tvivl om deltagelse i folkeundersøgelsen.
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2.5 Kikkertundersøgelsen
Information
Deltagerne vurderer indholdet af informationen i indkaldelsen til kikkertundersøgelsen positivt. De
vurderer informationen om, hvor kikkertundersøgelsen skulle fortages bedst. 99,2% vurderer den
som helt forståelig/forståelig. 98,5% vurderer informationen om, hvad de måtte og ikke måtte op til
kikkertundersøgelsen som helt forståelig/forståelig. 96,2% af deltagerne vurderer informationen
om, hvordan kikkertundersøgelsen blev udført som helt forståelig/forståelig. Lavest vurderer deltagerne informationen om, hvilken risiko der var ved kikkertundersøgelsen. 93,4% vurderer denne
information som helt forståelig/forståelig.
Det samme billede tegner sig for deltagernes vurdering af omfanget af informationen. Her ses det,
at 15,2% af deltagerne vurderer, at der var for lidt information om, hvilken risiko der var ved kikkertundersøgelsen.
11,9% af deltagerne har selv set information om kikkertundersøgelsen fra andre medier end det
fremsendte fra projektet. 11,3% har selv søgt informationen fra andre medier, og 1,9% har både
set og søgt information fra andre medier.
Forløbet
98,1% af deltagerne synes, at det var virkelig godt/godt, at der på forhånd var reserveret en tid til
dem til kikkertundersøgelsen.
Flere kommentarer fra deltagerne, der har fået foretaget en koloskopi, omhandler imidlertid en lang
ventetid på svaret fra koloskopien. Nedenfor ses et eksempel på dette.
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Der gik EN MÅNED, fra jeg fik foretaget kikkertundersøgelsen, før jeg fik resultatet. Og da var det
fordi, jeg rykkede for det. Det er alt for lang tid - og under al kritik! Specielt når man som i mit tilfælde har fundet tegn på kræft!! Da jeg så endelig blev indkaldt for at få resultatet, var man slet
ikke ordentlig forberedt! Der var fundet kræftceller, fik jeg at vide. Men man kendte ikke beskaffenheden af disse, så jeg kunne ikke straks få at vide, om jeg skulle opereres, eller om man mente, at
det hele var fjernet ved koloskopien. Det måtte jeg vente næsten en time på at få at vide, idet der,
mens jeg ventede, blev foretaget nogle yderligere mikroskopier. Det var en lang time! Og så blev
der endda sagt, at der måske skulle bruges et par dage, før man kunne give et sikkert svar. Disse
ekstra undersøgelser burde man have foretaget inden mødet med mig! De burde ikke først blive
sat i gang, da jeg mødte op for at få besked!! Der var trods alt gået en hel måned!! Når alt dette er
sagt, vil jeg dog tilføje, at jeg føler mig heldig over at have deltaget i denne undersøgelse, for ellers
ville polyppen nok ikke være blevet opdaget i tide. Men der er behov for at få strammet op på opfølgningen!
I forhold til kikkertundersøgelsen følte 49,7% i høj grad/i nogen grad ubehag ved selve unders øgelsen.
10,4% af de deltagere, der fik en indkaldelse til kikkertundersøgelse, var i høj grad/i nogen grad i
tvivl, om de ville have foretaget kikkertundersøgelsen. Årsagen til dette var i flest tilfælde, at de
følte sig raske (72,5%). 64,2%, af de der var i tvivl, anførte, at årsagen var ubehaget ved undersøgelsen, og 58,9% bekymringen for svaret.
Nedenfor ses en oversigt over deltagernes årsager til, at de var i tvivl, om de ville have foretaget
en kikkertundersøgelse.
Figur 3. Årsager til tvivl om at få foretaget en kikkertundersøgelse.
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2.6 Bekymring ved deltagelse i folkeundersøgelsen
16,0% af deltagerne følte sig langt mere/mere bekymret for tarmkræft ved at deltage i folkeundersøgelsen, mens 32,3% følte sig mindre/langt mindre bekymret. 51,7% følte sig hverken mere eller
mindre bekymret ved deltagelsen (se figur 4).
Figur 4. Deltagernes bekymring ved deltagelse i folkeundersøgelsen.
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2.7 Deltagernes kommentarer
Der er store variationer mellem indholdet i enkelte deltagers kommentarer. Der ses en række positive kommentarer om muligheden for at deltage i folkeundersøgelsen. Nedenfor ses et par eksempler:
Jeg er glad for at have været med i testen, og hvis tidlig opdagelse af tarmkræft på denne måde
forbedrer helbredsudsigterne, synes jeg, det er fint med en folkeundersøgelse.
Fremragende initiativ
Andre kommentarer omhandler den praktiske eller organisatoriske planlægning af undersøgelsen.
Disse typer af kommentarer indeholder i langt hovedparten af tilfældene udsagn om vanskeligheder ved at tage selve testen – særligt med hensyn til opsamlingspapiret. Der ses også en række
eksempler på udsagn fra deltagere, der har fået foretaget en kikkertundersøgelse, som mener, at
der er gået for lang tid, inden de fik svar på undersøgelsen.
En anden type af kommentarer berører overvejelser om at gennemføre en folkeundersøgelse for
tarmkræft generelt. Nedenfor ses et eksempel på dette.
Giver det her overhovedet mening? Det må være meget dyrt for samfundet med denne type undersøgelser, kunne måske være brugt på en bedre måde.
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En sidste type af kommentarer er enkeltstående personlige oplevelser, som de enkelte deltagere
har haft i forbindelse med folkeundersøgelsen.
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3. Konklusion
Formålet med denne delevaluering var at afdække deltagernes holdninger til screeningsforløbet
med hensyn til informationsmaterialets effekt og screeningsforløbets tilrettelæggelse.
Sammenfattende kan det siges, at deltagerne generelt vurderer folkeundersøgelsen meget positivt, men at der på trods af dette stadig kan arbejdes videre med både mindre dele af informationsmaterialet såvel som dele af det praktiske og organisatoriske forløb.
Informationsmaterialet vurderes hovedsageligt som forståeligt, og omfanget af informationen som
passende. Hver tiende deltager vurderer imidlertid, at der var for lidt information om sygdommen
tarmkræft i informationsmaterialet. Samtidig oplevede knapt hver femte af deltagerne ikke at blive
oplyst om, hvilke symptomer på tarmkræft de skal være opmærksomme på i fremtiden.
Vejledningen til hjemmetesten blev primært vurderet som god af deltagerne, skønt cirka hver fjerde
deltager synes, at det rent praktisk var vanskeligt at tage testen. På trods af dette fulgte næsten
alle deltagere vejledningen til testen. En væsentlig del af deltagernes kommentarer omhandlede
netop den praktiske gennemførsel af testen. Herunder beskrev flest besværligheder ved selve opsamlingen af afføring. Med hensyn til indholdet af svarbrevet og ventetiden på dette svar var deltagerne meget positive.
Deltagerne i denne undersøgelse havde alle deltaget i folkeundersøgelsen. Imidlertid overvejede
cirka en tiendedel af deltagerne, om de ville deltage i undersøgelsen. Disse overvejelser stammede i flest tilfælde fra, de følte sig raske. Årsager som bekymring for svaret på hjemmetesten, og at
svaret på hjemmetesten ikke var helt sikkert, blev desuden anført af deltagerne.
Indholdet af informationen om kikkertundersøgelsen og omfanget af denne vurderes generelt positivt af deltagerne. Cirka 15% af deltagerne vurderer dog, at der var for lidt information om, hvilken
risiko der var ved kikkertundersøgelsen. Næsten alle deltagere synes, at det var godt, at der var
forudbestilt en tid til kikkertundersøgelse. Halvdelen af deltagerne, der fik foretaget en kikkertundersøgelse, følte ubehag ved selve undersøgelsen.
Hver tiende af de deltagere, der fik en indkaldelse til kikkertundersøgelse, var i tvivl, om de ville
have foretaget kikkertundersøgelsen. Flest anførte, at årsagen til dette var, at de følte sig raske.
Andre anførte årsager var ubehaget ved undersøgelsen og bekymringen for svaret.
Generelt set følte cirka halvdelen af deltagerne sig hverken mere eller mindre bekymret ved deltagelsen i folkeundersøgelsen. 16% følte sig mere bekymret for tarmkræft, hvorimod 32% følte sig
mindre bekymret.

12

4. Materiale og metode
4.1 Udarbejdelse af spørgeskema (brugerpaneler)
Fokusområder for spørgeskemaundersøgelsen blev forud for undersøgelsen identificeret via et
brugerpanel med seks deltagere, der havde gennemført hjemmetesten. Derudover blev eksisterende litteratur gennemgået. Et brugerpanel er en kvalitativ metode, hvorved deltagerne via dialog
identificerer fokusområder, som er vigtige for, i dette tilfælde, deltagelse i folkeundersøgelsen.
Samtlige fokusområder noteres og hænges op under emner, så alle deltagerne kan se dem. Fokusområderne prioriteres efterfølgende efter vigtighed. Deltagerne i brugerpanelet blev udtrukket
fra screeningsdatabasen, hvor det blev sikret, at de alle havde indsendt deres hjemmetest og modtaget et svarbrev med et negativt svar på testen. En medarbejder fra Enheden for Brugerundersøgelser ringede op til borgerne og spurgte, om de ville deltage i brugerpanelet. Alle deltagere i brugerpanelet blev tilbudt at få deres udgifter til transport i forbindelse med brugerpanelet refunderet.
Spørgeskemaet blev efterfølgende dannet ud fra resultaterne fra brugerpanelet og relevant litteratur. Der blev udarbejdet to versioner af spørgeskemaet – et til deltagere med et negativt testsvar
og et til deltagere, der fik foretaget en koloskopi. De indeholdt begge en række kernespørgsmål,
som var ens i de to skemaer samt et åbnet felt, hvor deltagerne kunne anføre eventuelle øvrige
kommentarer. Spørgeskemaet til deltagere, der havde fået foretaget en koloskopi, indeholdt, udover kernespørgsmålene, spørgsmål om koloskopien (se sidstnævnte version af spørgeskemaet
samt følgebrevet i bilag 1 og 2).
Skemaet blev afprøvet via 10 kognitive interview med borgere i amtet i aldersgruppen 50-74 år,
der på forhånd havde udfyldt spørgeskemaet. Borgerne var forskellige med hensyn til både køn og
alder. Selve interviewene foregik på Wiedergårdens Aktivitetshus i Dragør – et aktivitetshus for
pensionister i Dragør Kommune. Der blev spurgt ind til borgernes egen forståelse af de enkelte
spørgsmål, anvendeligheden af svarkategorierne samt deres overvejelser, da de skulle b esvare
spørgsmålene. Derudover blev de spurgt om en række generelle spørgsmål om spørgeskemaets
længde, udseende etc., og om der var væsentlige spørgsmål, de mente, der manglede at blive
spurgt om.
Denne afprøvning blev gennemført for at sikre, at borgernes forståelse af spørgsmålene stemte
overens med formålet, og at spørgsmålene var forståelige og meningsfyldte for dem. Spørgeskemaet blev justeret efterfølgende i henhold til de identificerede problemer.

4.2 Udtræk og udsendelse
Stikprøven for delevalueringen blev dannet ud fra kommunernes størrelse. Det blev tilstræbt, at
stikprøven var proportional med kommunestørrelserne. Hvis antallet af deltagere i en kommune
var lavere end det beregnede, blev det tilgængelige antal udtrukket. I de tilfælde, hvor det var muligt, var antallet af deltagere, der havde deltaget og modtaget et negativt testsvar, lig antallet af
deltagere, der havde deltaget og efterfølgende fået foretaget en koloskopi. Deltagere, som fik tilsendt et spørgeskema, blev markeret i databasen, så de kun blev udtrukket én gang.
Udtrækket blev foretaget i screeningsdatabasen. Der blev foretaget opdateringer af cpr-numre før
hver udsendelse af både spørgeskema og påmindelsesbrev for at sikre, at der ikke blev udsendt til
deltagere, der var døde siden udtrækket blev foretaget.
Spørgeskemaerne blev udsendt i tre runder, idet indbydelserne, som tidligere nævnt, blev udsendt
gruppevis i de enkelte kommuner i perioden. Årsagen til dette var, at det blev tilstræbt, at tiden fra
modtagelse af indbydelsen til modtagelse af spørgeskemaet var ens for alle deltagere (en oversigt
over udsendelserne ses i nedenstående tabel). Dermed var sandsynligheden for, at deltagerne
kunne huske så meget som muligt af forløbet med hjemmetesten og deres overvejelser herved,
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forøget. Spørgeskemaerne blev udsendt i tilstrækkelig tid efter indbydelsen til screeningen, så deltagerne havde mulighed for at returnere hjemmetesten og om nødvendigt få foretaget en koloskopi.
1. runde

2. runde

3. runde

30. november 2005
(ekstra 1. marts 2006)

18. april 2006

21. juni 2006

Tårnby, Dragør, Søllerød, Gentofte,
Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe, Herlev,
Værløse, Ballerup,
Ledøje-Smørum,
Glostrup, Rødovre,
Hvidovre, Brøndby

Vallensbæk,
Høje Taastrup,
Albertslund, Ishøj

Dato
Kommuner

Der blev udsendt op til to påmindelsesbreve til deltagere, som ikke havde returneret spørgeskemaet, henholdsvis 14 og 21 dage efter udsendelsen af spørgeskemaet.
Det var desuden muligt for deltagerne at udfylde spørgeskemaet elektronisk via Internettet. I følgebrevet blev adressen på hjemmesiden, hvor spørgeskemaet kunne udfyldes, samt et identifikationsnummer for undersøgelsen og en personlig adgangskode anført. Herved sikredes det, at en
deltager ikke kunne svare to gange.
Spørgeskemaet var påtrykt et individuelt løbenummer. Dels for at sikre, at deltagerne ikke havde
svaret på både det trykte spørgeskema og spørgeskemaet på Internettet, og dels for at registrere
besvarelserne, så påmindelsesbrevene ikke blev fremsendt til deltagere, der allerede havde besvaret spørgeskemaet.

4.3 Datamateriale
Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 1.589 deltagere i Københavns Amt. Af disse havde 997 modtaget et negativt svar på hjemmetesten og 592 havde modtaget et positivt svar på hjemmetesten
og efterfølgende fået foretaget en koloskopi.
1.425 deltagere valgte at besvare spørgeskemaet, heraf benyttede 140 muligheden for at svare via
Internettet. Svarprocenten er dermed 89,7%.

4.4 Databehandling
De returnerede spørgeskemaerne blev indscannet, og efterfølgende blev data fejlrettet og omkodet i eksempelvis aldersgrupper.
Der blev gennemført simple frekvensanalyser. Desuden er der undersøgt for eventuelle interessante sammenhænge ved udarbejdelse af krydstabeller. Resultaterne blev korrigeret for forskelle i
køn og alder. Herudover blev der ved logistisk regressionsanalyse konstateret, om forskellene i
grupperne var statistisk signifikante (p<0,05).
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Bilag 1
Følgebrev

15

16

Bilag 2
Spørgeskema

17

18

19

20

21

Bilag 3
Tabeller

22

Kommune
Antal

Procent

Ballerup

121

8.5%

Brøndby

84

5.9%

Dragør

40

2.8%

Gentofte

181

12.7%

Gladsaxe

138

9.7%

Glostrup

50

3.5%

Herlev

65

4.6%

Albertslund

34

2.4%

Hvidovre

116

8.1%

Høje Taastrup

72

5.1%

Ledøje-Smørum

27

1.9%

Lyngby-Taarbæk

116

8.1%

Rødovre

88

6.2%

Søllerød

77

5.4%

Ishøj

26

1.8%

Tårnby

103

7.2%

Vallensbæk

35

2.5%

Værløse

52

3.6%

Antal

Procent

Spørgeskema

1285

90.2%

Internet

140

9.8%

Medie

Køn
Antal

Procent

Kvinde

812

57.0%

Mand

613

43.0%

23

Alder
Antal

Procent

50-55 år

204

14.3%

55-60 år

303

21.3%

60-65 år

351

24.6%

65-70 år

325

22.8%

70+ år

242

17.0%

Spørgeskematype
Antal

Procent

Negativ

890

62.5%

Koloskopi

535

37.5%

1. Hvilken erhvervsuddannelse har du?
Antal

Procent

Ingen erhvervsuddannelse

122

8.8%

Kort uddannelse

85

6.2%

Erhvervsuddannelse/EFG/HG

478

34.6%

Gymnasial uddannelse (Studentereksamen, HF, HHX, HTX)

25

1.8%

Kort videregående uddannelse under 3 år

88

6.4%

Mellemlang videregående uddannelse fra 3-4 år

300

21.7%

Lang videregående uddannelse over 4 år

181

13.1%

Anden

103

7.5%

2. Har du pårørende eller nære bekendte, der har haft tarmkræft eller en anden type kræft?
Antal

Procent

Ja

870

62.4%

Nej

525

37.6%

3a. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om folkeundersøgelsen for tarmkræft?
Antal

Procent

Helt forståeligt

975

69.1%

Forståeligt

428

30.4%

Uforståeligt

3

0.2%

Helt uforståeligt

4

0.3%
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3b. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om sygdommen tarmkræft?
Antal

Procent

Helt forståeligt

795

57.2%

Forståeligt

576

41.5%

Uforståeligt

12

0.9%

Helt uforståeligt

6

0.4%

3c. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om hjemmetesten?
Antal

Procent

Helt forståeligt

839

60.1%

Forståeligt

537

38.4%

Uforståeligt

19

1.4%

Helt uforståeligt

2

0.1%

3d. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om hvor sikkert dit svar på hjemmetesten ville være?
Antal

Procent

Helt forståeligt

794

56.8%

Forståeligt

572

40.9%

Uforståeligt

25

1.8%

Helt uforståeligt

6

0.4%

3e. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om hvornår du ville få svar på din hjemmetest?
Antal

Procent

Helt forståeligt

944

67.3%

Forståeligt

433

30.9%

Uforståeligt

14

1.0%

Helt uforståeligt

11

0.8%

4a. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om folkeundersøgelsen for tarmkræft?
Antal

Procent

For meget

31

2.2%

Passende

1348

95.8%

For lidt

28

2.0%

25

4b. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om sygdommen tarmkræft?
Antal

Procent

For meget

19

1.4%

Passende

1236

88.6%

For lidt

140

10.0%

4c. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om hjemmetesten?
Antal

Procent

For meget

30

2.1%

Passende

1333

95.5%

For lidt

33

2.4%

4d. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om hvor sikkert dit svar på hjemmetesten ville være?
Antal

Procent

For meget

15

1.1%

Passende

1305

93.3%

For lidt

78

5.6%

4e. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indbydelsen (brevet og pjecen), hvad
angår information om hvornår du ville få svar på din hjemmetest?
Antal

Procent

For meget

20

1.4%

Passende

1339

95.5%

For lidt

43

3.1%

5. Har du selv set eller søgt efter information om folkeundersøgelsen eller tarmkræft fra andre medier?
Antal

Procent

Ja, jeg har set og søgt information

28

2.0%

Ja, jeg har set information

309

22.2%

Ja, jeg har søgt information

100

7.2%

Nej

955

68.6%

6a. Hvordan vurderer du vejledningen til hjemmetesten i pjecen, hvad angår hvilken mad du måtte
spise?
Antal

Procent

Virkelig god

325

23.3%

God

1013

72.6%

Dårlig

53

3.8%

Virkelig dårlig

4

0.3%
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6b. Hvordan vurderer du vejledningen til hjemmetesten i pjecen, hvad angår hvordan du skulle tage
hjemmetesten?
Antal

Procent

Virkelig god

353

25.3%

God

978

70.2%

Dårlig

58

4.2%

Virkelig dårlig

5

0.4%

7. Hvordan synes du rent praktisk, det var at tage hjemmetesten?
Antal

Procent

Meget let

244

17.4%

Let

797

56.8%

Vanskeligt

331

23.6%

Meget vanskeligt

30

2.1%

8. I hvilken grad fulgte du vejledningen til hjemmetesten i pjecen?
Antal

Procent

I høj grad

1080

76.7%

I nogen grad

297

21.1%

I mindre grad

25

1.8%

Slet ikke

7

0.5%

9. Hvordan vurderer du indholdet af informationen i brevet med svar på hjemmetesten?
Antal

Procent

Helt forståeligt

857

60.8%

Forståeligt

536

38.0%

Uforståeligt

12

0.9%

Helt uforståeligt

5

0.4%

10. Hvordan vurderer du tiden fra, du afsendte hjemmetesten til, du modtog brevet med svar på den?
Antal

Procent

For lang

94

6.7%

Passende

1311

93.2%

For kort

1

0.1%

11. Var du i tvivl, om du ville deltage i folkeundersøgelsen for tarmkræft?
Antal

Procent

Ja, i høj grad

25

1.8%

Ja, i nogen grad

126

8.9%

Nej, kun i mindre grad

177

12.5%

Nej, slet ikke

1083

76.8%
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12. Hvad var årsagen til, at du var i tvivl om du ville deltage i folkeundersøgelsen for tarmkræft?
Antal

Ja

Nej

a. Manglende information om folkeundersøgelsen for tarmkræft

187

25.1%

74.9%

b. Pårørendes reaktion på indbydelsen

179

15.1%

84.9%

c. Bekymring for svaret på hjemmetesten

201

45.8%

54.2%

d. Hjemmetesten var ubehagelig at tage

194

37.6%

62.4%

e. Hjemmetesten var besværlig at tage

204

39.7%

60.3%

f. At svaret på hjemmetesten ikke var helt sikkert

194

43.8%

56.2%

g. Det var for tidskrævende

193

17.6%

82.4%

h. Manglende kendskab til tarmkræft

189

39.2%

60.9%

i. Det var ikke vigtigt for mig

179

41.9%

58.1%

j. Jeg følte mig rask

201

76.1%

23.9%

k. Jeg ville fortrække, at min egen læge foretog testen

190

13.2%

86.8%

l. Jeg er generelt imod folkeundersøgelser for kræft

207

4.4%

95.7%

m. Anden

68

33.8%

66.2%

13a. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvor kikkertundersøgelsen skulle foretages?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

Helt forståeligt

353

67.6%

Forståeligt

165

31.6%

Uforståeligt

3

0.6%

Helt uforståeligt

1

0.2%

13b. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvad du måtte og ikke måtte op til kikkertundersøgelsen?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

Helt forståeligt

347

66.5%

Forståeligt

167

32.0%

Uforståeligt

7

1.3%

Helt uforståeligt

1

0.2%
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13c. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvordan kikkertundersøgelsen blev udført?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

Helt forståeligt

305

58.8%

Forståeligt

194

37.4%

Uforståeligt

19

3.7%

Helt uforståeligt

1

0.2%

13d. Hvordan vurderer du indholdet af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvilken risiko, der var ved kikkertundersøgelsen?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

Helt forståeligt

245

47.2%

Forståeligt

240

46.2%

Uforståeligt

23

4.4%

Helt uforståeligt

11

2.1%

14a. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvor kikkertundersøgelsen skulle foretages?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

For meget

4

0.8%

Passende

501

97.3%

For lidt

10

1.9%

14b. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvad du måtte og ikke måtte op til kikkertundersøgelsen?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

For meget

7

1.4%

Passende

489

94.8%

For lidt

20

3.9%

14c. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvordan kikkertundersøgelsen blev udført?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

For meget

8

1.6%

Passende

475

92.4%

For lidt

31

6.0%

29

14d. Hvordan vurderer du omfanget af den information, du fik i indkaldelsen til kikkertundersøgelse
(brevet og pjecen), hvad angår information om hvilken risiko, der var ved kikkertundersøgelsen?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

For meget

7

1.4%

Passende

424

83.5%

For lidt

77

15.2%

15. Hvad synes du om, at der på forhånd var reserveret en tid til dig til kikkertundersøgelse?
Antal

Procent

Virkelig godt

333

64.3%

Godt

175

33.8%

Dårligt

7

1.4%

Virkelig dårligt 3

0.6%

16. I hvilken grad følte du ubehag ved selve kikkertundersøgelsen?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

I høj grad

90

17.6%

I nogen grad

164

32.1%

I mindre grad

158

30.9%

Slet ikke

99

19.4%

17. Har du selv set eller søgt efter information om kikkertundersøgelse fra andre medier?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

Ja, jeg har set og søgt information

10

1.9%

Ja, jeg har set information

61

11.9%

Ja, jeg har søgt information

58

11.3%

Nej

384

74.9%

18. Var du i tvivl om du ville have foretaget en kikkertundersøgelse?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Procent

Ja, i høj grad

11

2.1%

Ja, i nogen grad

43

8.3%

Nej, kun i mindre grad

60

11.6%

Nej, slet ikke

402

77.9%

30

19. Hvad var årsagen til, at du var i tvivl om du ville have foretaget en kikkertundersøgelse?
(omfatter kun deltagere, der fik foretaget en kikkertundersøgelse)
Antal

Ja

Nej

a. Manglende information om kikkertundersøgelsen

70

14.3%

85.7%

b. Pårørendes reaktion på indkaldelsen

66

10.6%

89.4%

c. Bekymring for svaret på kikkertundersøgelsen

73

58.9%

41.1%

d. Ubehaget ved kikkertundersøgelsen

67

64.2%

35.8%

e. Det var for tidskrævende

65

18.5%

81.5%

f. Manglende kendskab til tarmkræft

67

47.8%

52.2%

g. Det var ikke vigtigt for mig

59

28.8%

71.2%

h. Jeg følte mig rask

69

72.5%

27.5%

i. Jeg var bange for komplikationer ved kikkertundersøgelsen

72

51.4%

48.6%

j. Andet

15

53.3%

46.7%

20. Hvordan synes du alt i alt, at du blev oplyst om, hvilke symptomer på tarmkræft du skal være
opmærksom på i fremtiden?
Antal

Procent

Virkelig godt

199

14.4%

Godt

863

62.3%

Dårligt

78

5.6%

Virkelig dårligt

8

0.6%

Jeg blev ikke oplyst

237

17.1%

21. Følte du dig mere eller mindre bekymret for tarmkræft ved at deltage i folkeundersøgelsen for
tarmkræft?
Antal

Procent

Langt mere bekymret

39

2.8%

Mere bekymret

185

13.2%

Mindre bekymret

335

23.8%

Langt mindre bekymret

120

8.5%

Hverken mere eller mindre bekymret

727

51.7%

31

Bilag 3

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?
Indledning
Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke
barrierer befolkningen har for at deltage.
Metode
For at kortlægge, hvilke barrierer der var tale om, blev der først afholdt en række fokusgruppeinterviews. For at få et indblik
i hvor udbredt og hvor vigtige de identificerede barrierer var, blev der herefter foretaget en spørgeskemaundersøgelse med
udgangspunkt i fokusgruppernes resultater.
Det kvalitative studie bestod af seks fokusgruppeinterviews med ikke-deltagere. En person blev defineret som ikke-deltager,
hvis der ikke var indsendt en prøve 5 uger efter 2. geninvitation i Københavns Amt eller 5 uger efter den ene geninvitation,
som blev sendt ud i Vejle Amt. Der blev afholdt to interviews i Vejle Amt og fire i Københavns Amt. Begge steder var
interviewene delt op mellem mænd og kvinder. Der var 4-11 deltagere i hver gruppe, i alt 39 personer.
Ved interviewene blev ikke-deltagerne opfordret til at fortælle, hvorfor de ikke havde deltaget i screeningen. Disse barrierer
blev diskuteret med de øvrige interviewpersoner. Var der barrierer, som var omtalt i tidligere undersøgelser, som
informanterne ikke selv kom ind på, blev der spurgt ind til de pågældende forhold for at afdække deres relevans. De seks
fokusgruppeinterviews blev transskriberet og analyseret, og en række barrierer for deltagelse i screeningsprogrammet blev
identificeret. På basis af disse barrierer blev der udarbejdet et spørgeskema (bilag 1). Den kvantitative undersøgelse blev
gennemført som et telefonspørgeskema for at opnå højst mulig svarprocent - særlig blandt ikke-deltagerne.
Inden selve undersøgelsen blev der foretaget en prætest med 20 tilfældigt udvalgte personer ligeligt fordelt mellem deltagere
og ikke-deltagere for at validere spørgeskemaet. Kræftens Bekæmpelse ansatte og oplærte selv interviewerne til
undersøgelsen, der foregik i ugerne 46-50 i 2006.
Med udgangspunkt i en lignende survey i England (Evaluation of the UK colorectal cancer screening pilot) blev der
foretaget en statistisk styrkeberegning. Det blev estimeret, at der var brug for at interviewe sammenlagt 200 personer i de to
amter. For at få større sikkerhed for valide resultater blev det planlagt at interviewe 400 personer. Undersøgelsens deltagere
blev tilfældigt udvalgt blandt de inviterede i de to amter.
Der blev ringet til 367 deltagere og 329 ikke-deltagere. Heraf lagde 5 personer blot røret på (1 deltager og fire ikkedeltagere). 19 kunne ikke huske, at de har fået screeningstilbuddet og har derfor heller ikke svaret på nogen spørgsmål (4
deltagere og 15 ikke-deltagere). 177 havde ikke lyst til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen (48 deltagere og 129 ikkedeltagere). 33 personer svarede, at de "ingenting" har læst af pjecen og har derfor ikke svaret på spm. 8-18, der omhandler
spørgsmål om det, der kan læses i pjecen (3 deltagere og 30 ikke-deltagere). 313 deltagere og 179 ikke-deltagere fuldførte
spørgeskemaet. Afhængigt af, hvordan respondenterne svarede undervejs i spørgeskemaet, blev der stillet mellem 36 og 46
spørgsmål.
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Data blev herefter analyseret i tre trin. Først blev der foretaget chi2-tests for at identificere de variable, der ikke havde nogen
betydning for screeningsdeltagelsen. Det vil sige hvor der ikke var sikker forskel i svarene mellem deltagerne og ikkedeltagerne. På de resterende variable blev der herefter foretaget enkeltvis logistisk regression for at vurdere hvilke barrierer,
der havde størst betydning for deltagelsen.
Da alle variable var blevet undersøgt i den multiple logistiske regressionsmodel, var der otte variable tilbage, der kunne
forklare, hvorfor ikke-deltagerne havde undladt at tage testen. To af disse variable havde en meget høj ved-ikke andel fordi
mange af ikke-deltagere ikke havde mulighed for at besvare spørgsmålene. Dermed har de to variable altså en begrænset
forklaringsværdi og fremstod kun som forklarende, fordi ikke-deltagere havde svaret ved-ikke langt oftere end deltagerne.
Disse to spørgsmål blev derfor sorteret fra.
Resultater
I de seks fokusgruppeinterviews viste analysen, at der var syv overordnede temaer af barrierer ( tabel 1 ).
Tabel 1. Barriere-temaer fundet i de seks fokusgruppeinterviews


Selve testmetoden



Frygten for et positivt resultat



Prøvetagningen blev udskudt og derfor aldrig taget



Manglende personlig relevans



Holdning til screening



Mangel på pisk og gulerod



Mangel på viden og information

Hvert af disse temaer havde mellem fire og tolv underpunkter af konkrete barrierer, som derefter blev omsat til spørgsmål
(variable) i spørgeskemaundersøgelsen.
Analysen af spørgeskemaet viste i de indledende chi2-tests, at der var en række variable, der ikke selvstændigt havde
indflydelse på screeningsdeltagelsen (tabel 2).
Tabel 2. Spørgsmål, der ikke havde signifikant indflydelse på screeningsdeltagelsen


Frygt for den eventuelle ventetid på koloskopi, hvis Hemoccult-testen var positiv (15)



Frygt for at dø under en eventuel kikkertundersøgelse (17)



Frygt for at få diagnosen tarmkræft (25)



Han/hun havde en alvorlig sygdom, da screeningen blev tilbudt (30)



Et familiemedlem havde en alvorlig sygdom, da screeningen blev tilbudt (33)



Hæmorider, da screeningen blev tilbudt (37)



Var blevet undersøgt inden for de sidste tre år (38)



Ingen pårørende eller nære bekendte, der har haft kræft (40)
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Ingen at tale med om tilbuddet (41)



Viden om, hvor mange der udvikler tarmkræft (43)



Viden om, hvor mange der er i live 5 år efter diagnosetidspunktet (44)



Viden om, hvilken aldersgruppe der har størst risiko for at få tarmkræft (45)



Vurdering af egen risiko (46)



Alder



Amt
Tallet i parentes angiver spørgsmålets nummer i spørgeskemaet (bilag 1).

I den enkeltvise logistisk regression viste alle de resterende variable at have sammenhæng med screeningsdeltagelsen. Ingen
variable blev derfor sorteret fra i denne fase. Ved den multiple logistiske regression viste det sig, at mange spørgsmål ikke
kunne forklare ikke-deltagelsen i sig selv, fordi de havde en sammenhæng med nogle af de andre spørgsmål. De blev
"overtrumfet" af andre variable, som var bedre til at forklare, hvorfor respondenterne deltog eller ej. Disse variable ses i
tabel 3.
Tabel 3. Barrierer, der ikke var signifikante i den multiple logistiske regression


Det var besværligt, at der var ting, man ikke måtte spise og drikke før testen (9)



Det var svært at få tid til at tage testen (22)



Tro på, at man selv er i stand til at mærke på kroppen, om man har tarmkræft (23)



Afsenderen af tilbuddet skulle have været egen læge (10)



Vejledningen var svær at forstå (8)



Generel modstand mod screening (28)



Frygt for, at noget skulle gå galt under en evt. kikkertundersøgelse (16)



Ingen tro på, at en test kan opspore tarmkræft på et tidligt tidspunkt (27)



Det var et problem, at testen ikke er 100 pct. sikker (29)



Tvivl om, hvordan testen skulle tages (21)



Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle opbevare prøverne, indtil de alle tre var taget (13)



Det var ulækkert at skulle tage testen (20)



Det var ulækkert at skulle sende afføringsprøver med posten (14)

I tabel 4 ses resultaterne af den enkeltvise logistiske regression og den multiple logiske regression for de seks variable, der
var tilbage til sidst, og som kan forklare, hvorfor ikke-deltagerne undlod at tage testen.
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Tabel 3. De mest betydningsfulde barrierer

Jeg ville gerne vide, om jeg havde tarmkræft (19)
- Enig
- Neutral
- Uenig

N
Delt/ikke-delt

Logistisk regression
OR
95% SI

297/108
10/24
6/44

1
6,6
20,2

P

Multipel logistisk regression
OR
95% SI

P<0,00001

Jeg synes, det var besværligt, at jeg skulle tage
testen tre gange (10)

P<0,00001
1
6,0
20,2

3,1-14,3
8,4-48,7

2,4-14,9
7,3-56,3

P<0,00001

- Enig
- Neutral
- Uenig

89/96
8/8
213/39

5,9
5,5
1

3,8-9,2
1,9-15,4

Jeg ville gerne have haft mere information (18)
- Enig
- Neutral
- Uenig
- Ved ikke

23/30
7/7
274/107
2/7

3,3
2,6
1
9,0

1,9-6,0
0,9-7,5

Jeg synes, at man sygeliggør folk ved at tilbyde
dem folkeundersøgelser (26)
- Enig
- Neutral
- Uenig

18/47
11/7
283/126

5,9
1,4
1

3,3-10,5
0,5-3,8

Køn
- Mænd
- Kvinder

167/180
200/149

1,5
1

1,1-2,0
0,5-0,9

Jeg følte mig for gammel til, at det kunne betale
sig at tage testen (24)
- Enig
- Uenig

2/19
310/157

18,8
1

4,3-81,6

P<0,00001
5,9
3,6
1

3,4-10,2
0,9-14,6

3,8
1,82
1
27,3

1,8-7,9
0,5-6,46

P<0,00001

1,8-43,8

P

P=0,0003

4,26-174,9

P<0,00001

P=0,0033
3,5
0,7
1

1,6-7,3
0,2-2,8

2,0
1

1,2-3,4

6,8
1

1,4-34,1

P=0,01522

P=0,00874

P<0,00001

P=0,01179

I tabel 4 fremgår resultaterne af den logistiske regression og den multiple logiske regression for de seks variable. I tabellen er det præcise spørgsmål fra spørgeskemaet gengivet i venstre side. Dernæst ses
deltagernes og ikke-deltagere faktiske svarfordeling og resultaterne af den marginale logistiske- og multiple logistiske regression.
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Undersøgelsen viser, at den personlige indstilling til at få at vide, om man eventuelt har tarmkræft, er en vigtig faktor for
deltagelsen i screeningsprogrammet. Ikke-deltagere var 20,2 gange mere uenige end deltagerne i, at de gerne vil vide, om de
har tarmkræft. Samtidig var de også langt hyppigere neutrale til spørgsmålet, end deltagerne var. Der er en betydelig del af
ikke-deltagerne, der ikke ønsker at vide, om de har tarmkræft.
Det har også væsentlig betydning for deltagelsen, om man finder det besværligt at tage testen tre gange. Ikke-deltagerne var
5,9 gange så ofte var enige i udsagnet. Desuden svarede ikke-deltagerne 3,6 gange så ofte, at de er neutrale i spørgsmålet.
Der var stor overvægt blandt ikke-deltagere, der mente, at det var besværligt at tage testen tre gange, mens der omvendt
blandt deltagerne var stor overvægt, der mente, at det ikke var besværligt.
Den næste variabel der har betydning for deltagelsen er, hvorvidt man gerne ville have haft mere information. Hovedparten
af både deltagere og ikke-deltagere var uenige i udsagnet, men ikke-deltagerne svarede 3,8 gange så ofte at de var enige i, at
de ville have haft mere information, og at de mere end 27 gange så ofte som deltagerne svarer "ved ikke". Den gruppe, der
er enig eller neutral er imidlertid forholdsvis lille. Hovedparten har ikke haft behov for mere information.
Analysen viser også, at holdning til screening spiller en rolle. Nogle mente, at folkeundersøgelser sygeliggør de inviterede. I
denne undersøgelse var ikke-deltagere 3,5 gange så ofte enige i udsagnet sammenlignet med deltagere. Hovedparten af både
deltagere og ikke-deltagere var dog uenige i, at folkeundersøgelser sygeliggør folk.
Den sidste barriere er, at ikke-deltagerne 6,8 gange så ofte mener, at de er for gamle til at tage testen. Det er dog relativt få,
der har erklæret sig enig i udsagnet - kun 2 deltagere og 19 ikke-deltagere. Undersøgelsen viser også, at der er forskel på
mænds og kvinders screeningsdeltagelse. Kvinder har en højere deltagelse.
To variable havde høje ved-ikke andele og kunne ikke forklare ikke-deltagelsen. Begge disse barrierer var forhold, som man
havde større mulighed for at svare på, hvis man havde forsøgt at tage testen. Efter disse to spørgsmål ikke var i modellen,
blev det testet om andre barrierer nu var signifikante. "Synligt blod i afføringen", da man blev tilbudt undersøgelsen viste sig
nu at være en barriere betydning for deltagelsen.
På baggrund af tidligere undersøgelser og fokusgruppeinterviewene forventede vi, at "det var ulækkert at skulle tage testen"
skulle være en af hovedforklaringerne på, at ikke-deltagerne havde undladt at tage testen. Ved den logistiske regression fandt
vi også, at der var sammenhæng mellem, om man fandt det ulækkert at tage testen, og om man deltog eller ej. Variablen
mistede dog sin forklaringskraft, når den blev undersøgt sammen med andre variable i den multiple logistiske regression.
Når vi testede spørgsmålet sammen med de øvrige spørgsmål i den multiple regressions analyse, viste det sig at dette
spørgsmål ikke var en faktor, der selvstændigt kunne forklare ikke-deltagelse.
Der er foretaget en sammenligning mellem den gruppe, vi kom i kontakt med, og den gruppe, som enten ikke ville deltage,
eller som ikke kunne huske, at de havde modtaget testsættet. Der er en klar overvægt af ikke-deltagere, der ikke var med i
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spørgeskemaundersøgelsen. Desuden er der en lille overvægt af personer fra Vejle Amt, af mænd og af de ældste
aldersgrupper.
Diskussion
Fokusgruppeinterviewene afdækkede en række barrierer, som kunne grupperes i 7 temaer. Den enkelte person har ikke en ,
men flere barrierer, og som det også fremgår af regressionsanalysen er flere barrierer afhængige af hinanden, og kan ikke i
sig selv forklare ikke-deltagelsen. Vi fandt 5 barrierer, som var af selvstændig betydning.
Først og fremmest var ikke-deltagerne mindre tilbøjelige til at ville vide, om de havde tarmkræft eller ej. Det kan tolkes som
frygt for et positivt resultat, at man vælger ikke at tage testen. Man lukker øjnene for de potentielle farer, der måtte være. En
informant fra et af fokusgruppeinterviewene sagde, at hun ikke var klar til at blive mindet om sin egen dødelighed og derfor
slet ikke ville vide om hun havde tarmkræft. Fra fokusgruppeinterviewene ved vi også, at baggrunden for ikke at ville vide,
om man har sygdommen kan være, at man ikke er parat til at tage de yderligere skridt det kræver, hvis prøven skulle vise sig
at være positiv - altså få en koloskopi og måske et positivt svar derefter.
Mange ikke deltagere fandt det besværligt at skulle tage testen tre gange. De fordele der kunne være ved at tage testen
opvejes af det besvær, der er forbundet med at tage den. Der kan være nogle enkeltelementer i proceduren, der har større
betydning end andre, men informanterne fra fokusgruppeinterviewene tilkendegav, at hovedproblemet var, at det skulle
gøres hele tre gange.
Undersøgelsen viser at nogle undlod at deltage i screeningen, fordi de ikke mente, at der var tilstrækkelig information.. Flere
informanter siger i i fokusgrupperne, at der ikke er nok bevågenhed om tarmkræft i medierne og det står da også klart efter
interviewene, at deres viden om sygdommen er meget begrænset.
Nogle synes at folkeundersøgelser sygeliggør folk. Det er sandsynligvis et produkt af screeningsdebatten i Danmark.
Sygeliggørelse er dog et meget bredt begreb, og betydningen af ordet er ikke helt klar.
Ikke-deltagerne føler sig i højere grad end deltagere for gamle til at tage imod tilbuddet om at blive undersøgt for tarmkræft.
Denne barriere var langt fra en af de mest omtalte i fokusgruppeinterviewene, men har i den kvantitative undersøgelse vist
sig at slå igennem. Fra de kvalitative interview ved vi, at ikke-deltagere kan have følelsen af, at løbet er kørt og at man føler,
at det er spild af penge fra offentlig side at give screeningstilbud til ældre mennesker. Det er dog relativt få, der deler denne
holdning.
Som det sidste viser undersøgelsen, at køn har betydning for deltagelsen. Dette er et velkendt barriere som også andre
undersøgelser har peget på. Kvinder er i højere grad villige til at deltage end mænd er. En af forklaringerne kunne være at
kvinderne trods alt er vant til at blive tilbudt screening for livmoderhalskræft og derfor mere naturligt tager tilbuddet til sig.
Kvinder frekventerer også hyppigere lægen end mænd gør.
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Bilag 4

Audit om
”Henvendelse fra borgere i forbindelse med screening
for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter”

Audit Projekt Odense, 2006

Audit om ”Henvendelse fra borgere i forbindelse med screening for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter”
62 praktiserende lægers henvendelser i en 8-ugers periode relateret til
en aktuel tarmkræftscreening.
Baggrund
På landsplan diagnosticeres ca. 3.100 nye tilfælde af kræft i tyktarm og endetarm
om året. Antallet synes at være stigende, 55% af tilfældene forefindes i aldersgruppen 50-74 år.
Forskellige undersøgelser har dokumenteret, at det er muligt at opnå nedgang i
dødeligheden af tarmkræft på 12-21% ved screening for blod i afføringen (Sundhedsstyrelsen, 2004).
Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om tarmkræft anbefaler i 2001 på baggrund af
den nationale kræftplan, at der for aldersgruppen 50-74 år tilbydes screening med
afføringsundersøgelser for blod hvert eller hvert andet år, samt at kræftscreeningen først afprøves i mindst to amter.
Denne afprøvning har nu fundet sted i Vejle og Købehavns Amter i 2006, og formålet var at vise, om de forudsætninger, der må kræves for at nedsætte dødeligheden, er til stede. Således skal ifølge MTV-rapporten mindst 60% af de indbudte tage imod tilbudet, og 40-50% af de fundne kræfttilfælde skal være i tidlige stadier.
I forbindelse med projektet er der foretaget følgende indsatser:
1.
2.
3.

En generel informationsindsats via lokalaviser og tv
En personlig invitation med en informationspjece (denne pjece er også
sendt til de praktiserende læger)
Personlig telefonrådgivning via Kræftens Bekæmpelse med henblik på at
hjælpe borgerne med at træffe et kvalificeret valg om deltagelse i projektet.

Det har været forventningen, at de praktiserende læger skulle spille en vigtig rolle,
og at de sandsynligvis i en periode ville få merarbejde pga. de deltagende patienters ønske om konkrete råd i relation til screeningsprogrammet.
Selve screeningsprogrammet gik i korthed ud på, at hver anden borger i aldersgruppen 50-74 år fik tilbudt en Hemoccult-II test, og i tilfælde af positiv test efterfølgende blev indkaldt til koloskopi samt eventuelt senere supplerende CTkolografi. Projektet er nærmere beskrevet på www.cancer.dk.
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Formålet med aktuelle auditprojekt
Formålet med aktuelle auditprojekt var overordnet at beskrive, hvorledes almen
praksis blev påvirket af den pågående screeningskampagne. Specielt følgende
spørgsmål ønskedes besvaret:
1.
2.
3.
4.

Stiger arbejdsbyrden i væsentligt omfang i forbindelse med screeningsprojektet?
Hvilke spørgsmål henvender patienterne sig med?
Er praksis baggrundsinformation tilstrækkelig til, at patienterne kan få fyldestgørende svar?
Hvor stor er en eventuel merudgift for Sygesikringen?

Metode
Registreringen er foretaget på et auditskema (Fig. 1), hvor man ved simpel afkrydsning registrerer patientens køn, kontaktarten, henvendelsesårsagen, tidspunkt
for henvendelse, tidsforbrug og berørte spørgsmål før deltagelse i screeningen.
Ved registrering af patienter, som havde modtaget deres prøvesvar, registreredes
prøvesvarets kategori, berørte spørgsmål på baggrund af svaret, og for alle skulle
lægen oplyse, hvorvidt han var i stand til at besvare patientens spørgsmål.
Fig 1: Auditskema

Henvendelse fra borgere i forbindelse med screening
for tarmkræft i Vejle og Københavns Amter - 2006
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Alle deltagende læger blev bedt om at registrere i 8 uger. I Vejle Amt blev der inviteret i alt 162 læger, fra Lunderskov, Nr. Snede, Juelsminde, Tørring, Jelling, Vejle,
Horsens og Kolding kommuner. I alt 37 læger gennemførte registreringen i Vejle
Amt. I Københavns Amt blev samtlige læger i Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj og Albertslund kommuner inviteret (i alt 152).
25 læger deltog, idet 21 indsendte skemaer – (4 havde ingen registreringer). Yderligere 4 læger meddelte, at de ikke havde haft registreringer i perioden og derfor
ikke sendte skemaer ind.
Resultater
I alt 62 læger registrerede i 8 uger 218 konsultationer, som kunne relateres til tarmscreeningen, svarende til 3,5 konsultationer pr. læge i en 8-ugers periode eller ca. 1
konsultation pr. læge pr. 14. dag. 82 af registreringerne var fra Københavns Amt,
resten fra Vejle Amt. Ti af de deltagende læger havde slet ingen henvendelser. En
enkelt læge registrerede 23 henvendelser. Samlet kom 2/3 af alle henvendelserne
fra kvinder, og 4/5 af kontakterne var en konsultation. I kun 30% af tilfældene omhandlede kontakten udelukkende et problem vedrørende screening, mens kontakten også omhandlede et andet problem i 70% af tilfældene.
Fig 2: Antal registreringer pr. deltagende læge.
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2/3 af kontakterne skete inden indsendelse af prøve, ganske få kontakter var i mellemperioden, og ca. 25% af kontakterne var efter prøvesvar.

Tidspunkt for henvendelsen
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Ca. 70% af kontakterne varede mindre end 5 minutter, kun 2% varede længere
end 15 minutter.

Tidsforbrug i forhold til berørte spørgsmål før indsendelse (n=217)
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I 50% af kontakterne ønskede patienten at drøfte, om vedkommende overhovedet skulle deltage, i 30% af kontakterne blev der diskuteret problemer omkring prøvetagningen. Medicin og kronisk sygdom blev drøftet i mindre end 10% af alle tilfældene. Materialets aldersfordeling vises i nederste figur.

Berørte spørgsmål før indsendelse (n=218)
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Halvdelen af de 50 patienter, der henvendte sig efter at have fået prøvesvaret,
havde negativ Hemoccult-II, og en tredjedel havde positiv Hemoccult-II. Af de 7
patienter, der henvendte sig efter koloskopi, havde 2 normal koloskopi, og 5 havde benignt fund. Der var ingen maligne fund.

Prøvesvarets kategori, ved henv. efter prøvesvar (n=50)
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De hyppigste spørgsmål efter prøvesvar var uddybning af svaret samt angst og
uro. En del spurgte til det videre forløb, og få spurgte om prognosen.
Berørte spørgsmål ved henvendelse efter prøvesvar (n=50)
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Der var en ikke ubetydelig forskel i svarfordelingen mellem København og Vejle, og
ligeledes i forhold til køn.

Berørte spørgsmål ved henvendelse efter prøvesvar
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Berørte spørgsmål efter prøvesvar i forhold til køn
(n=50)
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De deltagende læger kunne i 86% af tilfældene umiddelbart svare på patientens
forespørgsel, havde behov for informationssøgning i 3% af tilfældene og kunne ikke besvare patientens forespørgsel i 9% af tilfældene.

Kunne besvare/berørte spørgsmål før indsendelse
(n=218)
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Kunne besvare/spørgsmål efter prøvesvar
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De deltagende læger har ikke angivet deres totale antal konsultationer i registreringsperioden, men hvis vi antager, at de i gennemsnit har haft 80 konsultationer
plus telefonkonsultationer pr. uge, vil de i alt have haft 37.760 kontakter i registreringsperioden. Kontakterne vedrørende tarmscreening har således udgjort ca.
0,5% af de deltagende lægers konsultationer og telefonkonsultationer. Fordelingen
af svarene var i det væsentlige uafhængig af patientens køn. Een patient havde 5
henvendelser (de 3 efter prøvetagningen), og 5 patienter havde 2 henvendelser i
registreringsperioden. Langt hovedparten af henvendelserne var således engangshenvendelser. Det skal anføres, at screeningen i Vejle Amt blev tilbudt alle i
aldersgruppen, medens det i Københavns Amt kun var hver anden. Hyppigheden
af henvendelse var dog i det væsentligste ikke påvirket heraf.
Diskussion
Hovedresultater
Undersøgelsen viste, at det største antal henvendelser i forbindelse med screeningskampagne for tyktarmskræft forekom inden indsendelse af prøve og primært
drejede sig om, at patienten ville drøfte med den praktiserende læge, om
han/hun overhovedet skulle deltage. De fleste henvendelser kom i forbindelse
med, at patienten alligevel skulle drøfte noget andet med lægen. Hovedparten af
henvendelserne tog mindre end 5 minutter. Lægen var i ca. 90% af tilfældene
umiddelbart i stand til at besvare patientens forespørgsel.
Undersøgelsens validitet
Undersøgelsen er karakteriseret ved en relativt lav deltagelsesprocent (20%), så de
deltagende læger kan ikke hævdes at være et repræsentativt udsnit af praktiserende læger i forsøgsamterne. Der er en ganske betydelig variation af antal registreringer pr. læge. 10 læger havde 0 registreringer, 52 havde mellem 1 og 12 og
en enkelt havde 23 registreringer.
På grund af den lange registreringsperiode kan der meget vel have forekommet
en del forglemmelser, men det er dog sandsynligt, at der foreligger en betydelig
reel variation i antal af henvendelser pr. læge. Det må undre, at en enkelt læge
har hele 23 henvendelser.
De forskellige svar vedr. tidspunkt, tidsforbrug, berørte spørgsmål, prøvesvarets kategori osv. skønnes at give et reelt billede af problemernes fordeling. Det har været problematisk, at der har været relativt lang ventetid på yderligere undersøgelser i store kommuner. På baggrund heraf kan der meget vel være en underrepræsentation af registreringer foretaget efter svarangivelse.
Konklusion
Selvom undersøgelsen kvantitativt er beskeden, indicerer den, at en screening for
tarmkræft blandt 50-75-årige i et område giver et ganske beskedent merarbejde til
almen praksis og ikke medfører nævneværdige øgede udgifter for Sygesikringen.
Merarbejdet består primært af drøftelse af, hvorvidt det overhovedet er relevant
at gå ind i screeningen, samt af praktiske ting i forbindelse med prøvetagningen.
Lægerne synes at have været vel rustet til at besvare de stillede spørgsmål.
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Bilig:
Tabel 1 - Samlet resultat
Antal

Konsultation
Telefonkonsultation
Uoplyst

134
84
218
171
42
5

Procent
61,5%
38,5%
100,0%
78,4%
19,3%
2,3%

HENVENDELSESÅRSAG

Udelukkende vedr. screeningen
I forbindelse med andet problem
Uoplyst

62
153
3

28,4%
70,2%
1,4%

TIDSPUNKT FOR
HENVENDELSEN

Inden indsendelse af prøve
I mellemperioden
Efter prøvesvar
Uoplyst

146
9
50
13

67,0%
4,1%
22,9%
6,0%

TIDSFORBRUG

Mindre end 5 minutter
5-15 minutter
Mere end 15 minutter
Uoplyst

151
61
5
1

69,3%
28,0%
2,3%
,5%

BERØRTE SPØRGSMÅL FØR
INDSENDELSE

Skal jeg deltage?
Om prøvetagningen
Om medicin
Om kronisk sygdom
Andet
Ikke relevant
Uoplyst

104
69
20
12
44
24
7

47,7%
31,7%
9,2%
5,5%
20,2%
11,0%
3,2%

PRØVESVARETS KATEGORI

Negativ hemoccult II
Positiv hemoccult II
Uegnet hemoccult II
Normal koloskopi
Benignt fund ved koloskopi
Malignt fund ved koloskopi
Ikke relevant
Uoplyst

27
20
0
2
5
0
112
52

12,4%
9,2%
,0%
,9%
2,3%
,0%
51,4%
23,9%

BERØRTE SPØRGSMÅL
EFTER

Uddybning af prøvesvar
Om angst/uro
Om det videre forløb
Om prognose
Ikke relevant
Uoplyst

18
22
19
5
118
55

8,3%
10,1%
8,7%
2,3%
54,1%
25,2%

KUNNE DU BESVARE
PATIENTENS KONKRETE
SPØRGSMÅL

Ja, umiddelbart
Efter informationssøgning
Var ikke muligt
Uoplyst

187
8
19
4

85,8%
3,7%
8,7%
1,8%

KØN
I alt
KONTAKTART

Kvinde
Mand
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Tabel 2 - Resultatet fra Vejle / København
KØN
I alt
KONTAKTART

Kvinde

TIDSFORBRUG

28,0%
100,0%

61
136

44,9%
100,0%

Konsultation
Telefonkonsultation

68
11

82,9%
13,4%

103
31

75,7%
22,8%

3

3,7%

2

1,5%

25
55

30,5%
67,1%

37
98

27,2%
72,1%

2

2,4%

1

,7%

Inden indsendelse af prøve
I mellemperioden

44
4

53,7%
4,9%

102
5

75,0%
3,7%

Efter prøvesvar
Uoplyst

23
11

28,0%
13,4%

27
2

19,9%
1,5%

Mindre end 5 minutter

53

64,6%

98

72,1%

5-15 minutter
Mere end 15 minutter

25
3

30,5%
3,7%

36
2

26,5%
1,5%

1

1,2%

0

,0%

Skal jeg deltage?
Om prøvetagningen

29
27

35,4%
32,9%

75
42

55,1%
30,9%

Om medicin
Om kronisk sygdom

5
4

6,1%
4,9%

15
8

11,0%
5,9%

15
18

18,3%
22,0%

29
6

21,3%
4,4%

2

2,4%

5

3,7%

Negativ hemoccult II
Positiv hemoccult II

12
10

14,6%
12,2%

15
10

11,0%
7,4%

Uegnet hemoccult II
Normal koloskopi

0
0

,0%
,0%

0
2

,0%
1,5%

Benignt fund ved koloskopi
Malignt fund ved koloskopi

2
0

2,4%
,0%

3
0

2,2%
,0%

39
19

47,6%
23,2%

73
33

53,7%
24,3%

Udelukkende vedr. screeningen
I forbindelse med andet problem

Uoplyst
BERØRTE SPØRGSMÅL FØR
INDSENDELSE

Andet
Ikke relevant
Uoplyst
PRØVESVARETS KATEGORI

Ikke relevant
Uoplyst
BERØRTE SPØRGSMÅL
EFTER

KUNNE DU BESVARE
PATIENTENS KONKRETE
SPØRGSMÅL

13

Vejle
Procent
75
55,1%

23
82

Uoplyst
TIDSPUNKT FOR
HENVENDELSEN

Antal

Mand

Uoplyst
HENVENDELSESÅRSAG

København
Antal
Procent
59
72,0%

Uddybning af prøvesvar

5

6,1%

13

9,6%

Om angst/uro
Om det videre forløb

17
12

20,7%
14,6%

5
7

3,7%
5,1%

Om prognose
Ikke relevant

3
39

3,7%
47,6%

2
79

1,5%
58,1%

Uoplyst

19

23,2%

36

26,5%

Ja, umiddelbart
Efter informationssøgning

63
3

76,8%
3,7%

124
5

91,2%
3,7%

Var ikke muligt
Uoplyst

14
2

17,1%
2,4%

5
2

3,7%
1,5%

Auditskema
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Registreringsvejledning

Audit om

”Henvendelse fra borgere i forbindelse med screening for tarmkræft”
Registreringsvejledning
Du skal de næste 8 uger registrere alle henvendelser fra dine patienter, hvor I berører problemer,
der har relation til amtets tarmkræftscreening - både hvis denne er hovedemne for konsultationen
eller kun bliver berørt perifert. Du skal registrere både konsultationer og telefonkonsultationer.
Registreringsperioden starter, så snart du modtager dette materiale, og du anmodes om at registrere i 8 uger i alt.
Læg registreringsmaterialet et sted, så du nemt kan få fat i det, og registrer umiddelbart efter de
konsultationer eller telefonkonsultationer, der omhandler emnet.
Registreringsdato:

Datoen for henvendelsen

CPR-nummer:

Husk også de sidste 4 cifre, der giver oplysning om køn og mulighed for
at koble med andre data relevante for undersøgelsen. Undersøgelsen
er anmeldt til datatilsynet og skønnes ikke at rumme etiske problemer.

Kontaktform:

Kun 1 kryds. Hvorvidt det drejer sig om en konsultation eller en telefonkonsultation.

Henvendelsesårsag:

Kun 1 kryds. Hvorvidt emnet for henvendelsen udelukkende er problemer omkring screeningen, eller hvorvidt I kommer ind på screening i
forbindelse med en konsultation for et andet problem.

Tidspunkt for
henvendelsen:

Kun 1 kryds. Om det er inden patienten har indsendt sin prøve, i
mellemperioden, eller efter at patienten har fået prøvesvaret.

Tidsforbrug:

Kun 1 kryds. Hvorvidt konsultationen varer mindre end 5 minutter, 5-15
minutter eller mere end 15 minutter.

Berørte spørgsmål
inden indsendelse:

Mindst 1, højst 5 kryds. Om patienten diskuterer sin eventuelle
deltagelse, om prøvetagningen, om aktuel medicin, om kronisk sygdom.
Afkryds ’ikke relevant’, hvis patienten henvender sig i mellemperioden
eller efter prøvesvar.

Prøvesvarets kategori: 1, højst 2 kryds. Resultatet af prøvesvaret plus resultatet af eventuel
supplerende undersøgelse. Hvis patienten har henvendt sig inden indsendelse af prøve eller i mellemperioden, afkrydses ’ikke relevant’.
Berørte spørgsmål
Inden prøvesvar:

1, højst 4 kryds. Hvorvidt konsultationen drejer sig om uddybning af
prøvesvar, om angst/uro, om det videre forløb, prognose. Hvis det drejer sig om en henvendelse inden indsendelse af prøven, afkrydses ’ikke
relevant’.

Kunne du besvare
patientens konkrete
spørgsmål:

Kun 1 kryds.
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Bilag 5

Tarmkræftscreening i Københavns Amt

Kommunikationsaktiviteter og deres effekt
Kommunikationen fra screeningsprojektet havde fra starten stor
bevågenhed i projektet. Der blev lagt megen energi i udformningen
af den direkte henvendelse til de inviterede borgere, og det blev
desuden set som kritisk at opnå et bredt kendskab til screeningen,
så flest muligt allerede havde hørt om screeningen inden de
modtog brevet. Der blev således både arbejdet med plakat-opslag
hos praktiserende læger, med annoncer i distriktsaviser og med
henvendelser til landsdækkende, regionale og lokale medier – både
skrevne og radio/tv.
Aktiviteterne for at øge det generelle kendskab havde så høj
prioritet, at planlægningen af den kommunevise udsendelse af
invitioner tog udgangspunkt i, hvordan man bedst kunne målrette
annonce- og presseindsatsen i forhold til de enkelte områder.
Det har desuden været et vigtigt mål at kommunikation fra
screeningsprojektet nåede grupper med anden etnisk baggrund
end dansk.
Mål med kommunikationen:
Højt generelt kendskab til screeningen gennem god kommunikation
af de væsentligste fakta
Maksimal bevågenhed om tarmkræft som sygdom, så borgerne
erkender, at tarmkræft kan ramme dem og deres nærmeste
Grundig information af de inviterede, som kunne danne baggrund
for deres personlige stillingtagen til deltagelse
Tonen i kommunikationen har været tilpasset:
En så klinisk tilgang som muligt i informationen om tabu-belagte
ting som afføring mm.
Hensynet til saglig information om et tilbud, hvor det vigtigste er,
at flest muligt tager kvalificeret stilling til tilbuddet – uanset om de
siger ja eller nej
Hensynet til at screeningen ikke kan markedsføres som et generelt
tilbud med fri adgang for alle interesserede borgere, men en
mulighed for udvalgte personer inden for en bestemt alder og
geografi.
Evaluerings-punkter:
Der er ingen generelle målinger af:
Kendskabsgraden blandt borgerne i projektperioden
Fra hvilke kanaler borgerne evt. har hørt om screeningen
Bevågenheden om tarmkræft
Hvor mange invitationer der er åbnet og læst
Effekten af positiv og negativ presseomtale
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Til gengæld kan evalueringen støtte sig af:
Trafiktal på særlig hjemmeside oprettet til projektet
Systematisk opfølgning på effekt af pressekontakt til danske
medier
Hjemmeside – evaluering
Informationsbreve, pjecer (begge distribueret til de knap 90.000
deltagere) og annoncer (rettet mod borgere i amtet, dvs. godt
600.000) henviste alle til hjemmeside-adressen www.screeningkbhamt.dk for grundig information om projektet.
Nedenstående viser hvor mange gange en side fra denne
hjemmeside er blevet vist i løbet af projektets første år – først
fordelt på måneder og dernæst fordelt på de enkelte sider med
forskellige emner. Bemærk at en enkelt besøgende sagtens kan
klikke sig videre til flere sider, og derved tælle med flere gange i
statistikken.
Besøg på hjemmeside fordelt på måneder - sidevisninger
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Overordnet må man konkludere, at borgerne alt i alt fandt
begrænset behov for at opsøge mere detaljeret information om
screeningen.
Det gennemsnitlige månedlige trafiktal svarer til trafikken på en
mellemstor sygehusafdeling, hvilket ikke er højt, når man tænker
på den massive henvisning til hjemmesiden for screeningsprojektet
generelt - og specifikt over for de inviterede.
Angående besøgendes fordeling over tid, ville man i dette projekt
forvente, at besøgstallene holdt sig på et jævnt niveau, men nåede
en ny bølgetop hver gang en ny runde invitationer blev sendt ud.
Trafikmønsteret viser ganske vist små bølgebevægelser, men
samtidig også en markant aftagende tendens. Dette er

2

overraskende, da screening kørte i kommuner med lille
befolkningstal i starten og sluttede i befolkningstunge kommuner.
Dette kunne tyde på, at få inviterede klikker sig ind på siden, men
at der i starten har været mange borgere (også ikke-inviterede),
for hvem screeningen har haft nyhedens interesse.
Angående de besøgendes fordeling på de forskellige sider med
underemner, viser de at der har været flest besøg på sider med
praktisk information, og mindre besøg på nyheder, der endda har
været synlige i fra amtets forside på sundhed.dk i perioder.
Fordeling på emner – sidevisninger på hjemmeside
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Presseindsats – evaluering
Amtets presseomtale af tarmkræftscreeningen starter da amtet
cirka et år inden projektstart sender pressemeddelelse ud om, at
man gerne vil udvælges til at stå for forsøget. Det er en særlig
udfordring ved projektet, at målet har været vedvarende omtale til
at støtte, at projektet rullede gennem kommunerne gradvist. Da
man ved, at borgernes opmærksomhed på et sundhedsproblem
aftager hurtigt over tid, valgte man at satse på omtale i
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lokalområderne på samme tid som udsendelser af invitationer til
området.
Nedenstående viser en del af amtets presse-aktiviteter i form af
udsendte pressemeddelelser forud for og gennem projektperioden.
Skemaet viser samtidig, hvilke udsendelser, der har givet størst
effekt. Det har været en udfordring at sikre, at projektet stadig
kunne fange interessen som ”nyt” gennem en periode på knapt to
år, og skemaet viser, at projektomtalen toppede længe inden
projektet gik i gang, nemlig i forbindelse med udpegningen til
forsøgsamt. Af hensyn til at få mest mulig opmærksomhed hos de
inviterede om projektet, når de modtager invitationen, kunne man
have ønsket sig mindre tid mellem udpegningen og projektstarten.
Det ses også i skemaet, at man fik mindst omtale af udmeldinger
om, at projektet nu ”kommer til den lokale kommune”, men mere
omtale, når der var en ny opsummering på resultater osv.
Nyhed/visninger

eksterne medier

Københavns Amt vil gerne screene for tarmkræft
Tarmkræftscreening vundet
Reception
Versionering om lokal opstart
Kræfttilfælde fundet via hjemmetest
Versionering om lokal opstart
Flere kræfttilfælde fundet i slutspurt

6
13
4
1
6
1
6

Tallene viser både omtale i landsdækkende, regionale og lokale
medier, og både for trykte og elektroniske medier. Især i forhold til
omtale i nationale og regionale medier, har det haft betydning for
omtale af projektet, hvilke andre interessante historier, der har
været at skrive om netop i perioden, hvor projektet har sendt
pressemeddelelser ud. Det har slet ikke i samme omfang haft
betydning for omtale i de lokale medier.
Berlingske Tidende og Politiken havde hver omtale på baggrund af
pressemeddelelser 3 gange, og projektet var også synligt i
regionale medier som MetroXpress, Københavns Radio og TV Lorry.
Resten af omtalen var primært lokalaviser, hvoraf mange omtalte
projektet 2 eller 3 gange. Der var dog cirka 1/3 af de lokale
distriktsblade, der valgte slet ikke at omtale projektet. Det er ikke i
sig selv overraskende, da en del lokalaviser generelt ikke synes at
have fokus på det stofområde, som amtet dækker via
pressemeddelelser o.l.
I den landsdækkende presse var der i projektperiodens forløb også
omtale, som ikke var startet af projektet men af enkelte kritikere,
som blandt andet kritiserede informationen. Det har gjort projektet
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mere synligt, men kan måske også have betydet at færre
inviterede har brugt tid på at overveje deltagelse, mens flere kan
have valgt at smide brevet ud umiddelbart. Det er dog meget uvist,
hvor stor effekt denne omtale har haft. Når projektet af disse
medier har fået mulighed for at tage til genmæle over for kritikken,
har projektlederen altid svaret godt og nuanceret.
Synligheden i lokale og regionale medier begrænsede sig ikke til
nyhedshistorier på baggrund af pressemeddelelser fra amtet, men
bestod også i betalte annoncer, der oftest – som
pressemeddelelserne – havde et faktuelt indhold. Det kan både
have påvirket distriktsbladene motivation for at bringe redaktionel
omtale positivt og negativt, at der i samme periode har været
betalte annoncer med nogenlunde enslydende informationer i deres
avis.
For at anspore pressen til historier ikke kun om det faktuelle om
screeningen, men også om tarmkræft som sygdom og hvordan det
påvirker borgere i al almindelighed, blev der gjort et stort arbejde
for at identificere borgere fra området og aldersgruppen, som
kunne fortælle om at deltage i undersøgelsen eller være blevet
opereret for tarmkræft. Det var svært at få tips om mulige cases,
og det lykkedes derfor ikke at udfolde denne type pressearbejde så
meget som ønsket. En case blev dog til en færdig historie, der blev
trykt i en lokalavis.
Efter input og forslag fra følgegruppen for kulturelt tilpasset
information, blev det danske pressemateriale også sendt til
tyrkiske aviser og til fremmedsprogede tv-stationer. Effekten af
dette kendes ikke, da disse medier ikke indgår i amtets
medieovervågning. Det blev ligeledes planlagt at sende materiale
ud med en personlig case med en borger med anden etnisk
baggrund, men ingen i projektet kunne skabe kontakt til en egnet
person.
Overordnet har projektet haft usædvanligt god adgang til
kommunikationskompetencer og – kanaler. Projektet har også fået
meget omtale, selv om det er en umulig udfordring at holde
projektet placeret som top-nyhed i hovedet på jounalisterne
gennem 1½ år. Her har det været vigtigt at kunne støtte
synligheden i de lokale medier gennem annoncering.
En landsdækkende indførsel af tarmkræftscreening vil undgå nogle
af de kommunikationsmæssigt hæmmende restriktioner, som
begrænser projektets nyhedsværdi – nemlig status som forsøg, og
det at kun halvdelen af aldersgruppen får tilbuddet. Erfaringerne
fra dette projekt peger på, at det er en fordel for lanceringen af
projektet, at medierne ikke når at fortælle alt i forbindelse med den
politiske vedtagelse e.l., så meget af nyhedsværdien er forsvundet,
når projektet
5

Bilag 6

den 29. januar 2006
nan/mje

Henvendelser til Kræftlinien i forbindelse med
colonscreeningsprojektet i Københavns og Vejle Amter.
I løbet af forsøgsperioden fik Kræftlinien i alt 2.349 henvendelser fra mennesker, der havde
spørgsmål vedrørende forsøget med tarmkræft. Stort set alle brugere (98 pct.) henvendte sig
kun én gang.
Selv om antallet af invitationer til at deltage i forsøget var lidt større i Vejle Amt (98.000) end
i Københavns Amt (88.000), kom ¾ af henvendelserne til Kræftlinien fra borgere i
Københavns Amt. Alt i alt henvendte 2,0 pct. af de inviterede fra Københavns Amt og 0,6 pct.
af de inviterede fra Vejle Amt sig til Kræftlinien med spørgsmål eller kommentarer vedr.
forsøget.
Langt de fleste henvendelser (92 pct.) kom fra borgere, der havde modtaget en invitation til at
deltage i screeningsforsøget. De øvrige henvendelser kom fra pårørende eller bekendte til
borgere, der havde modtaget en invitation (4 pct.), og fra borgere der ikke havde modtaget en
invitation, men gerne ville deltage i screeningsforsøget (3 pct.). 1 pct. af henvendelserne kom
fra sundhedspersonale (praktiserende læger, sygehuslæger og sygeplejersker) eller andre.
Kvinder henvendte sig i noget større omfang end mænd. 65 pct. af de der henvendte sig var
kvinder.
Henvendelserne kom i umiddelbar forlængelse af invitationen
Henvendelserne til Kræftlinien skete typisk i perioden fra invitationen blev modtaget, til
hemoccult-testen blev indsendt. Langt størstedelen af henvendelserne (85 pct.) kom således
fra borgere eller pårørende/bekendte til borgere, som havde modtaget første (72 pct.) eller
anden invitation (13 pct.), men endnu ikke indsendt testen. 7 pct. af henvendelserne kom fra
borgere, der ventede på svar på testen. 3 pct. af henvendelserne kom fra borgere, der var
indkaldt til eller havde fået foretaget koloskopi eller CT-kolografi.
Hvilke spørgsmål henvendte screeningspersonerne sig om?
En stor del af henvendelserne til Kræftlinien drejede sig om spørgsmål vedr. hemoccult-testen
(22 pct.). Spørgsmålene vedrørte især forberedelsen til testen, og hvordan testen skulle
gennemføres. En del henvendte sig pga. praktiske problemer i forbindelse med selve testen.
Mange henvendte sig også med spørgsmål om, hvorvidt testen kunne anvendes, hvis de
brugte medicin og/eller vitaminer af forskellig art (16 pct.). Herudover havde 11 pct.
spørgsmål til testen i forbindelse med andre sygdomme eller symptomer end kræft/polypper i
tarmen. 8 pct. havde spørgsmål til tidsfristen for deltagelse i screeningen.
En del henvendte sig desuden, fordi de enten ikke ønskede at deltage i tilbudet eller dele heraf
(8 pct.), eller var i tvivl om, hvorvidt de ønskede at deltage (6 pct.).
4 pct. af henvendelserne kom fra borgere, der ønskede at deltage i testen, men som ikke havde
fået en invitation. Ligeledes 4 pct. ønskede at få tilsendt et nyt testsæt eller oplyste, at de
manglede noget af test-materialet. Endelig henvendte 3 pct. sig, fordi de havde modtaget en
ny invitation eller en rykker, selv om de havde indsendt testen for noget tid siden.
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Kun få henvendte sig med spørgsmål om kræft og polypper (2 pct.) eller om kolosko/CTkolografi i forlængelse af screeningsprojekterne.
Generelt var der kun få, der havde drøftet de ting, de henvendte sig om, med deres egen læge
inden henvendelsen til Kræftlinien (10 pct.).
Barrierer for deltagelse i screeningen
Langt den største del af de, der henvendte sig til Kræftlinien, var indstillet på at deltage i
screeningen. Det var tilfældet for 79 pct. af de, der havde modtaget en invitation til testen,
men endnu ikke indsendt den. 8 pct. af henvendelserne kom fra borgere, der var inviteret til at
deltage, men som var i tvivl, om de ville være med. 12 pct. gav udtryk for at de ikke ønskede
at deltage.
Den hyppigst nævnte grund til ikke at ville deltage i screeningen var, at den pågældende
havde fået undersøgt tarmen tidligere, gik til kontrol eller allerede var under udredning.
Skønsmæssigt angav 30 - 40 pct. af de, der var i tvivl eller ikke ønskede at deltage i
screeningen denne årsag.
Herudover var de hyppigst nævnte barrierer for deltagelse: sygdom, brug af medicin, der var
svær at undvære, risikoen for at få et falsk positivt svar, samt at den pågældende ikke ønskede
at få at vide, hvis han/hun havde kræft.
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Figurer
Figur 1. Henvendelserne opdelt efter hvem henvendelsen kom fra
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Figur 2. Henvendelserne opdelt efter køn

80%
65%
60%

35%

40%

20%

0%
Kvinder

Mænd

3

Figur 3. Henvendelserne opdelt efter alder
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Figur 4. Henvendelserne opdelt efter hvor i screeningsforløbet henvenderen befandt sig
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Figur 5. Henvendelserne opdelt efter hvilke spørgsmål henvendelsen drejede sig om
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NB! Henvendelsen kunne dreje sig om flere spørgsmål, hvorfor summen af procenterne er større end 100.
Figuren er udarbejdet på grundlag af en gennemgang af ca. halvdelen af henvendelserne.
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Figur 6. Henvendelserne opdelt efter, om det pågældende spørgsmål forinden var blevet drøftet med egen
læge.
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Figur 7. Indstilling til deltagelse i screeningen – blandt henvendere, der ikke havde indsendt testen endnu
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Bilag 7

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «indbyddato»

Folkeundersøgelse for tarmkræft
Københavns Amt tilbyder nu i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse halvdelen af borgerne
i amtet mellem 50 og 74 år at blive undersøgt for tarmkræft. Du er blandt dem, der får tilbuddet.
Formålet med tilbuddet er bl.a. at få erfaringer med, hvordan man senere kan organisere en
eventuel landsdækkende folkeundersøgelse (screening) for tarmkræft.
Hvorfor er det vigtigt at deltage?
Cirka 3.500 danskere får hvert år tarmkræft. Dermed er det den næsthyppigste kræftsygdom.
Ved at deltage i folkeundersøgelsen får du undersøgt, om du har usynligt blod i afføringen, som
er et af de første symptomer på tarmkræft. Opdages sygdommen på et tidligt tidspunkt, er
mulighederne for helbredelse bedre, end hvis den først opdages, når man selv kan mærke de
fysiske symptomer.
Du tager selv prøverne
Sammen med dette brev er vedlagt et testsæt, som skal bruges til at tage prøver af afføringen
med. Når du har taget prøverne, skal de sendes til laboratoriet i den frankerede svarkuvert.
Læs mere om, hvordan du gør i den vedlagte pjece.
Svar på prøverne
Du får svar på testen senest 14 dage efter, at du har indsendt prøverne. Hvis der findes tegn
på blod, bliver du inden for kort tid tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen.
Har du spørgsmål, kan du tale med din læge eller ringe til Kræftlinien på tlf. 80 30 10 30 –
tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 21. Du kan også læse mere på www.screening-kbhamt.dk

Med venlig hilsen

Ole Faber
sundhedsfaglig vicedirektør,
Københavns Amt

«cprnr»

Arne Rolighed
adm. direktør,
Kræftens Bekæmpelse

«cprnr»

«cprnr»

«CPRNR1
«CPRNR1
«CPRNR1
28»
28»
28»

VEND X

Spørgsmål og svar om undersøgelsen for tarmkræft
Behøver jeg at tage prøverne, når jeg føler mig sund og rask?
Ja. Et af de første tegn på tarmkræft er usynligt blod i afføringen. Et symptom, du ikke kan
se eller mærke.
Hvad sker der, hvis der findes tegn på blod i afføringen?
Du vil sammen med dit testsvar få tilbudt en kikkertundersøgelse.
Må jeg lade være med at bruge opsamlingspapiret, hvis jeg selv har en bedre metode?
Ja, du må bruge en hvilken som helst metode, så længe din afføring ikke kommer i kontakt med
toiletvand eller kemikalier.
Hvad gør jeg, hvis jeg er kommet til at spise noget, man ikke må i prøveperioden?
Du kan ringe til Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38 og bestille et nyt testsæt.
Hvorfor bliver kun halvdelen af folk i aldersgruppen tilbudt undersøgelsen?
Hvis det var et landsdækkende tilbud at blive undersøgt for tarmkræft, ville alle personer mellem
50 og 74 år blive tilbudt undersøgelsen hvert andet år. Folkeundersøgelsen varer dog kun ét år,
og derfor har man valgt kun at tilbyde undersøgelsen til halvdelen af borgerne.

Hvis ikke du ønsker at deltage:
Sæt kryds ud for årsagen til, at du ikke vil deltage. Send brevet og det ubrugte testsæt i
den frankerede svarkuvert. Hvis du ikke vil deltage, kan du også afmelde ved at ringe til
Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38 på hverdage mellem kl. 10 og 14.

{
{
{
{

Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

har
har
har
går

ikke lyst til at deltage i undersøgelsen
fået undersøgt tarmen for nylig
selv bestilt tid til en undersøgelse
til kontrol for en tarmsygdom

«Merge Sequence #»

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «rykkerdato»

Folkeundersøgelse for tarmkræft
Du modtog for et stykke tid siden et tilbud fra Københavns Amt og Kræftens Bekæmpelse om
at blive undersøgt for tarmkræft. Da du endnu ikke har benyttet dig af tilbuddet, skriver vi til
dig igen. Du har nemlig stadig mulighed for at blive undersøgt.
Formålet med tilbuddet er bl.a. at få erfaringer med, hvordan man senere kan organisere en
eventuel landsdækkende folkeundersøgelse (screening) for tarmkræft.
Hvorfor er det vigtigt at deltage?
Cirka 3.500 danskere får hvert år tarmkræft. Dermed er det den næsthyppigste kræftsygdom.
Ved at deltage i folkeundersøgelsen får du undersøgt, om du har usynligt blod i afføringen, som
er et af de første symptomer på tarmkræft. Opdages sygdommen på et tidligt tidspunkt, er
mulighederne for helbredelse bedre, end hvis den først opdages, når man selv kan mærke de
fysiske symptomer.
Du tager selv prøverne
Sammen med dette brev er vedlagt et testsæt, som skal bruges til at tage prøver af afføringen
med. Når du har taget prøverne, skal de sendes til laboratoriet i den frankerede svarkuvert.
Læs mere om, hvordan du gør i den vedlagte pjece.
Svar på prøverne
Du får svar på testen senest 14 dage efter, at du har indsendt prøverne. Hvis der findes tegn på
blod, bliver du inden for kort tid tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen.
Har du spørgsmål, kan du tale med din læge eller ringe til Kræftlinien på tlf. 80 30 10 30 –
tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 21. Du kan også læse mere på www.screening-kbhamt.dk
Med venlig hilsen

Ole Faber
sundhedsfaglig vicedirektør,
Københavns Amt

«cprnr»

Arne Rolighed
adm. direktør,
Kræftens Bekæmpelse

«cprnr»

«cprnr»

«CPRNR1
«CPRNR1
«CPRNR1
28
28
28

VEND X

Spørgsmål og svar om undersøgelsen for tarmkræft
Behøver jeg at tage prøverne, når jeg føler mig sund og rask?
Ja. Et af de første tegn på tarmkræft er usynligt blod i afføringen. Et symptom, du ikke kan
se eller mærke.
Hvad sker der, hvis der findes tegn på blod i afføringen?
Du vil sammen med dit testsvar få tilbudt en kikkertundersøgelse.
Må jeg lade være med at bruge opsamlingspapiret, hvis jeg selv har en bedre metode?
Ja, du må bruge en hvilken som helst metode, så længe din afføring ikke kommer i kontakt med
toiletvand eller kemikalier.
Hvad gør jeg, hvis jeg er kommet til at spise noget, man ikke må i prøveperioden?
Du kan ringe til Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38 og bestille et nyt testsæt.
Hvorfor bliver kun halvdelen af folk i aldersgruppen tilbudt undersøgelsen?
Hvis det var et landsdækkende tilbud at blive undersøgt for tarmkræft, ville alle personer mellem
50 og 74 år blive tilbudt undersøgelsen hvert andet år. Folkeundersøgelsen varer dog kun ét år,
og derfor har man valgt kun at tilbyde undersøgelsen til halvdelen af borgerne.

Hvis ikke du ønsker at deltage:
Sæt kryds ud for årsagen til, at du ikke vil deltage. Send brevet og det ubrugte testsæt i
den frankerede svarkuvert. Hvis du ikke vil deltage, kan du også afmelde ved at ringe til
Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38 på hverdage mellem kl. 10 og 14.
{ Jeg har ikke lyst til at deltage i undersøgelsen
{ Jeg har fået undersøgt tarmen for nylig
{ Jeg har selv bestilt tid til en undersøgelse
{ Jeg går til kontrol for en tarmsygdom

«Merge Sequence #»

Et tilbud, der kan redde liv…
Vi skriver til dig, fordi du stadig kan nå at deltage i folkeundersøgelsen for tarmkræft. En ud af 25
får sygdommen, når de er mellem 50 og 74 år. Derfor synes vi, det er vigtigt at tage testen.
Det kan være grænseoverskridende at tage prøver af sin egen afføring. Nogle synes, det er
ulækkert. Andre har bare ikke fået det gjort. Men det tager kun et par minutter at tage testen.
Forskere har bevist, at den kan redde liv. Du behøver ikke at bruge opsamlingspapiret.
Afføringen må bare ikke komme i kontakt med kemikalier eller toiletvand, før den påføres
testkortene.
Hvorfor er det vigtigt at tage testen?
Tarmkræft er en af de kræftsygdomme, som rammer flest mennesker. Et af de første tegn på
tarmkræft er usynligt blod i afføringen, som man ikke kan se eller mærke selv. Testen kan afsløre
blodet – og dermed sygdommen – på et tidligt tidspunkt. Det betyder bedre chancer for at blive
helbredt og i nogle tilfælde mildere behandling.
Som regel opdages tarmkræft først, når folk selv kan mærke de fysiske symptomer. Men på det
tidspunkt har de ofte haft sygdommen i lang tid. Derfor er muligheden for at blive helbredt
dårligere. Kun halvdelen er i live fem år senere.
Svar på testen
Du får svar på testen senest 14 dage efter, at du har sendt den ind. Hvis der findes tegn på blod i
afføringen, bliver du inden for kort tid tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen.
Mere information
Du kan læse mere om undersøgelsen i den pjece, vi tidligere har sendt til dig eller finde den på
www.screening-kbhamt.dk. Der kan du også læse, hvordan testen skal tages. Hvis du vil have
tilsendt en ny pjece, et nyt testsæt eller nye klistermærker, skal du ringe på tlf. 39 97 82 38
mellem kl. 10 og 14. Har du spørgsmål, kan du tale med din læge eller ringe til Kræftlinien på tlf.
80 30 10 30 – tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 21.
Folkeundersøgelsen for tarmkræft slutter den 30. november 2006.
Med venlig hilsen

Ole Faber
sundhedsfaglig vicedirektør,
Københavns Amt

Arne Rolighed
adm. direktør,
Kræftens Bekæmpelse

VEND X

Spørgsmål og svar om undersøgelsen for tarmkræft

Jeg bryder mig ikke om at tage prøver af min afføring - hvad skal jeg gøre?
Det er selvfølgelig ikke rart at skulle skrabe sin afføring af på testkortene. Men det er hurtigt
overstået, og du forbedrer dine chancer for at overleve en af de sygdomme, som mange
danskere dør af.
Jeg udskød at tage testen sidste gang og fik det aldrig gjort - kan jeg stadig nå det?
Ja. Læs pjecen og beslut dig for, hvornår du tager første prøve. Det tager kun få minutter at tage
hver prøve.
Jeg er bange for, at testen viser, at jeg har tarmkræft - hvad skal jeg gøre?
Kræft er en sygdom, som alle gerne vil undgå. Mange er bange for kræft, fordi man ofte skal
igennem en lang behandling, og fordi det er en sygdom, man kan dø af. Fordelen ved testen for
tarmkræft er, at den kan vise tidlige tegn på sygdommen. Det betyder, at chancerne for at
overleve sygdommen er bedre, og at behandlingen i mange tilfælde er mere skånsom.
Behøver jeg at tage testen, når jeg føler mig sund og rask?
Ja. Et af de første tegn på tarmkræft er usynligt blod i afføringen. Det kan hverken ses eller
mærkes.
Må jeg lade være med at bruge opsamlingspapiret, hvis jeg selv har en bedre metode?
Ja, du må bruge en hvilken som helst metode, så længe afføringen ikke kommer i kontakt med
toiletvand eller kemikalier, inden den påføres testkortene. Eksempelvis kan du bruge et stykke
pap.
Behøver jeg at tage prøverne tre dage i træk?
Nej. Hvis du undlader at spise rødt kød og for meget c-vitamin i tre dage før hver prøve, kan du
tage prøverne, når du har lyst. Du skal bare tage alle prøverne inden for ti dage.
Behøver jeg at tage testen, hvis jeg lige har fået et sundhedstjek hos lægen?
Ja. Tag testen, selvom du har fået taget blodprøver hos lægen. En blodprøve kan ikke spore
tarmkræft.

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «svardato»

Svar på afføringsprøver
Vi har analyseret dine afføringsprøver. De viste, at der ikke er blod i afføringen.
Det betyder, at der ikke er fundet tegn på kræft - eller forstadier til kræft – i tyk- og
endetarmen.
Ligesom alle andre skal du dog fortsat være opmærksom på de første tegn på tarmkræft. Hvis du
opdager blod eller slim fra endetarmen, eller hvis dine afføringsvaner ændrer sig over tid, er det
vigtigt, at du kontakter din læge. Også selv om du lige er blevet undersøgt.
Tak fordi du deltog i undersøgelsen.

Med venlig hilsen

Kirsten Granhøj
Leder af Screeningsenheden

«Merge Sequence #»

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «svardato»

Svar på afføringsprøver
Vi har analyseret dine afføringsprøver, og de har vist, at der er tegn på blod i din afføring.
Det behøver dog ikke at betyde, at du har tarmkræft.
Måske har du hæmorider, en rift i endetarmen eller polypper. Desuden skal vi understrege, at
afføringstesten ikke er 100 pct. sikker. At der er fundet tegn på blod i afføringen kan f.eks.
skyldes, at man har spist rødt kød i de dage, afføringsprøverne blev taget. Der er imidlertid stadig
risiko for, at du har et af de første symptomer på tarmkræft.
Derfor vil vi gerne tilbyde dig en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi).
Vi har reserveret tid til dig:
«indbyddato», kl. «modetid» på
Amtssygehuset i Gentofte
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D
Afsnit 806, Endoskopiafsnittet
Niels Andersens Vej 65, opgang 8
2900 Hellerup
Ring til Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38, hvis du ønsker en tidligere eller senere tid, eller
hvis du slet ikke ønsker at blive undersøgt.
Inden undersøgelsen skal du udrense tarmen med det afføringsmiddel (Phosphoralmikstur),
som er vedlagt. Afføringsmidlet må ikke opbevares i køleskabet. Vedlagt finder du også en pjece
om, hvordan en kikkertundersøgelse foregår, og hvordan du skal udrense tarmen. I brevet er
også et spørgeskema, som du bedes udfylde og tage med til undersøgelsen.
Hvis du har brug for yderligere information, kan du læse mere på www.screening-kbhamt.dk
Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du tale med din læge eller ringe til Kræftlinien på
tlf. 80 30 10 30 – tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 21. Hvis du har spørgsmål af mere speciel
karakter, kan du ringe til afdelingen, hvor undersøgelsen vil foregå, på tlf. 39 77 79 88.
Med venlig hilsen

Anders Fischer
Ledende Overlæge, Kirurgisk Afd. D
Amtssygehuset i Gentofte
«Merge Sequence #»

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «svardato»

Indkaldelse til kikkertundersøgelse af tarmen
Vi sendte for et stykke tid siden resultaterne af dine afføringsprøver. De viste, at der var tegn
på blod i din afføring. Samtidig blev du indkaldt til en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi).
Da du ikke kom til undersøgelsen, skriver vi til dig igen. Du har nemlig stadig mulighed for at blive
undersøgt.
Det er langt fra sikkert, at du har tarmkræft. Du kan f.eks. have hæmorider eller polypper.
Under alle omstændigheder bør du undersøges.
Vi har reserveret tid til en kikkertundersøgelse:

«indbyddato», kl. «modetid» på

Amtssygehuset i Gentofte
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D
Afsnit 806, Endoskopiafsnittet
Niels Andersens Vej 65, opgang 8
2900 Hellerup
Ring til Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38, hvis du ønsker en tidligere eller senere tid, eller
hvis du slet ikke ønsker at blive undersøgt.
Inden undersøgelsen skal du udrense tarmen med det afføringsmiddel (Phosphoralmikstur),
som er vedlagt. Afføringsmidlet må ikke opbevares i køleskabet. Vedlagt finder du også en pjece
om, hvordan en kikkertundersøgelse foregår, og hvordan du skal udrense tarmen. I brevet er der
også et spørgeskema, som du bedes udfylde og tage med til undersøgelsen.
Du kan læse mere på www.screening-kbhamt.dk
Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du tale med din læge eller ringe til Kræftlinien på
tlf. 80 30 10 30 – tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 21. Hvis du har spørgsmål af mere speciel
karakter, kan du ringe til afdelingen, hvor undersøgelsen vil foregå, på tlf. 39 77 79 88.
Med venlig hilsen

Anders Fischer
Ledende Overlæge, Kirurgisk Afd. D
Amtssygehuset i Gentofte
«Merge Sequence #»

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «svardato»

Kikkertundersøgelse af tarmen
Du har to gange ikke benyttet tilbuddet om at få lavet en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi).
Vi sender ikke flere påmindelser, men vi anbefaler, at du kontakter din læge. Du bør fortælle, at
dine afføringsprøver viste tegn på blod, og at du ikke har fået lavet en kikkertundersøgelse.
Du kan også ringe til Kræftlinien på tlf. 80 30 10 30 – tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 21.

Med venlig hilsen

Anders Fischer
Ledende Overlæge, Kirurgisk Afd. D
Amtssygehuset i Gentofte

«Merge Sequence #»

«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTDISTRIKT»
København «svardato»

Svar på afføringsprøver
Vi har forsøgt at analysere dine afføringsprøver, men af tekniske årsager har det ikke været
muligt. Det forekommer kun meget sjældent, at afføringsprøverne ikke kan analyseres.
Vi opfordrer dig til at tage nogle nye prøver, og derfor sender vi dig et nyt testsæt og en pjece,
hvor du kan læse, hvordan du gør. Vi håber, at du vil tage testen igen.

Med venlig hilsen

Kirsten Granhøj
Leder af Screeningsenheden

«cprnr»

«cprnr»

«cprnr»

«CPRNR1
«CPRNR1
«CPRNR1
28»
28»
28»

VEND X

Spørgsmål og svar om undersøgelsen for tarmkræft
Behøver jeg at tage prøverne, når jeg føler mig sund og rask?
Ja. Et af de første tegn på tarmkræft er usynligt blod i afføringen. Et symptom, du ikke kan
se eller mærke.
Hvad sker der, hvis der findes tegn på blod i afføringen?
Du vil sammen med dit testsvar få tilbudt en kikkertundersøgelse.
Må jeg lade være med at bruge opsamlingspapiret, hvis jeg selv har en bedre metode?
Ja, du må bruge en hvilken som helst metode, så længe din afføring ikke kommer i kontakt med
toiletvand eller kemikalier.
Hvad gør jeg, hvis jeg er kommet til at spise noget, man ikke må i prøveperioden?
Du kan ringe til Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38 og bestille et nyt testsæt.
Hvorfor bliver kun halvdelen af folk i aldersgruppen tilbudt undersøgelsen?
Hvis det var et landsdækkende tilbud at blive undersøgt for tarmkræft, ville alle personer mellem
50 og 74 år blive tilbudt undersøgelsen hvert andet år. Folkeundersøgelsen varer dog kun ét år,
og derfor har man valgt kun at tilbyde undersøgelsen til halvdelen af borgerne.

Hvis ikke du ønsker at deltage:
Sæt kryds ud for årsagen til, at du ikke vil deltage. Send brevet og det ubrugte testsæt i
den frankerede svarkuvert. Hvis du ikke vil deltage, kan du også afmelde ved at ringe til
Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38 på hverdage mellem kl. 10 og 14.
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har
har
har
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ikke lyst til at deltage i undersøgelsen
fået undersøgt tarmen for nylig
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til kontrol for en tarmsygdom
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Folkeundersøgelse
for tarmkræft
– sådan tager du testen

– læs vejledningen grundigt igennem,
før du tager testen.
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Sådan tager du testen
1. Skil testsæt og opsamlingspose ad. Riv toppen af testsættets emballage, tag indholdet ud og smid emballagen ud. Tilbage har du tre testkort, seks papstykker
og en opsamlingspose. Vejledningen i testsættet er
forældet, så den skal du se bort fra.
2. Tag et af klistermærkerne med stregkode og CPRnummer fra brevet.
3. Klæb klistermærket fast på et af testkortene, så det
dækker de store bogstaver, hvor der står ”Hemoccult”.
Skriv dato på testkortet.
4. Åbn testkortet lige under klistermærket og datoen.
5. Sæt opsamlingspapiret fast på toiletbrættet. Du kan
også bruge en anden metode, så længe afføringen
ikke kommer i kontakt med toiletvand eller kemikalier.
6. Tag en afføringsprøve på størrelse med en ært med
et af papstykkerne. Påfør afføringen i et tyndt lag på
testkortet, så det dækker felt A. Smid papstykket ud.
7. Tag en ny prøve fra et andet sted i afføringen med et
nyt papstykke og påfør et tyndt lag i felt B.
8. Luk testkortet og opbevar det i opsamlingsposen
f.eks. på toilettet. Posen må ikke lukkes, da prøven
skal tørre. Den må ikke udsættes for direkte sol eller
kulde (under +15 grader), mens den tørrer.
Gentag trin 1-8 på to andre dage inden for 10 dage.
Det må gerne være tre dage i træk.

Når du har taget den tredje test, bør du kontrollere, at der
er klistermærker med stregkode, CPR-nummer og dato på
alle tre testkort. Læg testkortene ned i opbevaringsposen,
luk posen og send den i den blå frankerede svarkuvert.

Før og mens du tager testen
I tre dage før du tager den første test – og indtil du har
taget den tredje test – må du ikke spise:
• råt eller rødt kød f.eks. steg, roastbeef og røde bøffer.
• mere end 250 mg C-vitamin (askorbinsyre) om dagen.
Det kan være fra vitamintilskud, citrusfrugter eller
juice. En appelsin indeholder 75 mg C-vitamin, og et
glas appelsinjuice indeholder 60 mg C-vitamin.

Tag ikke testen, hvis:
• du har menstruation. Du kan tidligst tage testen tre
dage efter sidste menstruationsdag.
• afføringen har været i kontakt med toiletvand.

Kontakt din læge før du
tager testen, hvis:
• der er synligt blod i din afføring.
• der er synligt blod i din urin.
• du er i tvivl, om du kan deltage i undersøgelsen.

Ingen test er 100 pct. sikker
Det er vigtigt, at du nøje følger anvisningerne og kontakter din læge i de tilfælde, der er beskrevet. Ellers kan
prøverne give forkerte resultater. Da ingen test er 100
pct. sikker, er der dog stadig risiko for at få forkerte
resultater, selvom du følger instruktionerne. Man taler
om falsk positive og falsk negative svar.
Et falsk positivt svar
Ved et falsk positivt svar giver testen mistanke om tarmkræft, men nærmere undersøgelser viser, at man ikke
har sygdommen. To ud af hundrede personer, der har
taget testen, vil få at vide, at der er fundet blod i deres
afføring, selvom de ikke har tarmkræft.
Hvis man i prøveperioden er kommet til at spise en af de
ting, man ikke må, er der risiko for, at testen fejlagtigt
viser, at der er blod i afføringen. Hvis testen viser tegn på
blod, kan det også skyldes en rift i tarmen eller hæmorider.
Et falsk negativt svar
Ved et falsk negativt svar viser testen, at der ikke er blod
i afføringen og giver derfor ikke mistanke om tarmkræft,
selv om man reelt har sygdommen. Ud af ti personer
med tarmkræft vil testen finde de seks. Fire ud af ti personer med tarmkræft vil altså fejlagtigt få at vide, at de
ikke har tegn på tarmkræft.
En kræftknude i tarmen bløder ikke altid. Derfor kan
man godt have en kræftknude uden, at der er blod i afføringen. Ved at tage afføringsprøver på tre forskellige
dage, er der dog bedre mulighed for at finde eventuelt
blod i afføringen. Hvis man har spist meget C-vitamin,
er der også risiko for, at svaret bliver falsk negativt.

Svar på prøven
Du får svar på afføringsprøverne pr. brev senest 14 dage
efter, at du har sendt dem til laboratoriet.

Yderligere undersøgelser
Hvis der er fundet usynligt blod i prøverne, vil der sammen med svaret være et tilbud om en kikkertundersøgelse af tarmen – også kaldet koloskopi. Undersøgelsen
skal vise, om blodet stammer fra en rift i tarmen, polypper, hæmorider eller fra en kræftknude. At der er blod i
afføringen, behøver derfor langt fra betyde, at der er tale
om tarmkræft.

Folkeundersøgelse for tarmkræft
Hvert år får ca. 3.500 danskere kræft i tyk- eller endetarmen. Det er den næsthyppigste kræftsygdom i Danmark.
Den rammer dog sjældent folk før 40-års alderen.
I dag opdages tarmkræft som regel ved, at patienten henvender sig til sin læge med symptomer. Disse symptomer
viser sig oftest sent i sygdomsforløbet. Jo tidligere sygdommen opdages, jo større er mulighederne for helbredelse.
Et af de første tegn på tarmkræft er usynligt blod i afføringen. Videnskabelige undersøgelser har dokumenteret,
at man kan nedsætte dødeligheden af sygdommen ved
regelmæssigt at undersøge befolkningen for usynligt
blod i afføringen – det kaldes en folkeundersøgelse eller
screening for tarmkræft.

For at få praktiske erfaringer med at undersøge befolkningen for tarmkræft, bliver halvdelen af borgerne mellem 50 og 74 år i Københavns Amt tilbudt undersøgelsen i løbet af 2005 og 2006.

Årsager til tarmkræft
Forskerne ved ikke, hvorfor nogle mennesker får tarmkræft. Meget tyder på, at kosten spiller en rolle. Fed mad
synes at øge risikoen, mens et højt fiberindhold måske
kan mindske den. Der er dog tale om meget komplicerede sammenhænge.
Tarmkræft kan i sjældne tilfælde være arvelig.
Gå til lægen, hvis der er blod eller slim fra endetarmen,
eller hvis dine afføringsvaner ændrer sig over længere
tid. Også selv om du lige er blevet undersøgt.

Fordele og ulemper
Ved at tage testen kan man opdage tarmkræft på et tidligt tidspunkt. Dermed øges mulighederne for helbredelse, hvilket betyder, at færre mennesker vil dø af sygdommen.
Der kan også være ulemper ved at tage testen. Det kan
medføre unødig bekymring hos dem, der får et falsk
positivt svar. De skal nemlig have foretaget en kikkertundersøgelse, før man kan udelukke, at de har tarmkræft. Folk, der får et falsk negativt svar på deres
afføringsprøver, vil omvendt tro, at de ikke har
tarmkræft, selvom de reelt har det.

Yderligere information
Hvis folkeundersøgelsen har givet anledning
til spørgsmål, er du meget velkommen til at
ringe til Kræftlinien på tlf. 80 30 10 30.
De kan besvare spørgsmål om f.eks. testen,
kikkertundersøgelsen og tarmkræft generelt.
Kræftlinien har åbent tirsdag og torsdag
kl. 9-21.
Hvis dit spørgsmål handler om testsvaret,
eller du har brug for et nyt testsæt, kan du
ringe til Screeningsenheden på tlf. 39 97 82 38.
Du kan også læse mere om folkeundersøgelsen og
tarmkræft på www.screening-kbhamt.dk eller i pjecen
’Kræft i tyktarmen og endetarmen’, som kan bestilles
på tlf. 35 25 71 00 eller www.cancer.dk

Kort information om
koloskopi
– Kikkertundersøgelse af tyktarm og endetarm

Hvad er koloskopi?

Koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og
tyktarmen. Den udføres ved hjælp af et koloskop, der er
en bøjelig slange med et kamera i spidsen. Koloskopet
er omtrent lige så tykt som en finger og indføres i endetarmen og videre i tyktarmen. Undersøgelsen kan afsløre
forandringer i tarmens slimhinder.

Forberedelse til undersøgelsen
Tager du blodfortyndende medicin, har du en
kronisk sygdom som f.eks. diabetes, eller er
du i tvivl, om du må følge forberedelserne til
koloskopi, skal du kontakte din læge.

For at få det bedste resultat af undersøgelsen, er det
meget vigtigt, at tarmen er helt udrenset. Ellers kan slimhinderne i tarmen ikke ses gennem koloskopet. Da udrensningen af tarmen giver tynd mave, bør du overveje,
om du dagen før undersøgelsen f.eks. skal tage fri fra
arbejde.
3 dage før undersøgelsen
Du må ikke spise jerntabletter i 3 dage op til undersøgelsen.

Dagen før undersøgelsen
For at lægen under undersøgelsen kan se tarmens slimhinde bedst muligt, skal du dagen før undersøgelsen
udtømme tarmen ved hjælp af den vedlagte Phosphoralmikstur. Denne vejledning skal følges – også selvom den
er forskellig fra vejledningen i Phosphoral-æsken.
Frem til kl. 13 må du spise normalt. Resten af dagen
må du kun indtage ”tynde væsker”, og du skal drikke
rigeligt – 2-3 liter væske pr. døgn. Spar på væske med
kulsyre i, da det kan være svært at drikke tilstrækkeligt.
Tynde væsker kan være:
• Vand
• Kaffe og te – dog højst 2 kopper om dagen
• Juice, sodavand, saftevand, øl, hvidvin, klar bouillon,
saftsupper uden fyld
• Supper uden fyld og legering
• Grønsagspuré-suppe – se opskrift
Grønsagspuré-suppe
Grønsagspuré-suppen kan tilberedes af en lille portion
kartofler, selleri og gulerødder, der koges møre i vand
evt. tilsat en bouillonterning. Det hele pureres – der må
ikke være grønsagsstykker i – og jævnes evt. med lidt
hvedemel eller jævning.
Kl. 13:
Du må spise en let frokost.

Kl. 19:
Drik 45 ml Phosphoral (den ene flaske) opløst i et halvt
glas vand. Du kan evt. tilsætte lidt saftevand. Drik 4 glas
væske bagefter. Virkningen indtræder som regel i løbet
af 20-30 minutter. Får du hovedpine, bør du drikke vand,
saft, juice eller lignende.
På undersøgelsesdagen
På selve undersøgelsesdagen må du spise et let morgenmåltid (kaffe/te og ristet brød). Herefter må du kun indtage tynde væsker indtil 3 timer før undersøgelsen.
3 timer før undersøgelsen
Drik 45 ml Phosphoral (den anden flaske) opløst i et halvt
glas vand. Du kan evt. tilsætte lidt saftevand. Drik herefter 4 glas væske inden for en halv time.

Hvordan foregår undersøgelsen?
Inden undersøgelsen får du målt blodtryk og puls, og
du bliver tilbudt smertestillende og beroligende medicin.
Under selve undersøgelsen skal du ligge på venstre side
eller på ryggen. Først smøres endetarmsåbningen med
lokalbedøvende salve. Herefter føres koloskopet op gennem endetarmen, videre gennem tyktarmen og frem til
der, hvor tyk- og tyndtarm mødes.
For at koloskopets kamera kan vise hele tarmens slimhinde, bliver der blæst luft ind gennem koloskopet, så
tarmen udvides. Meget af luften suges ud igen efter undersøgelsen. Det kan være nødvendigt at anvende røntgen eller anden gennemlysning for at se præcis, hvor
spidsen af koloskopet befinder sig. I nogle tilfælde vil der
blive taget billeder og vævsprøver. Finder man polypper
under undersøgelsen, vil man så vidt muligt fjerne dem

gennem koloskopet. Du kan følge med i undersøgelsen
på en fjernsynsskærm, hvis du vil.

Gør det ondt?
Luften, der pustes ind i tarmen, kan give mavekneb,
smerter, kvalme og en følelse af oppustethed.
Undersøgelsen kan give smerter og du kan derfor få
smertestillende medicin.

Hvor lang tid varer undersøgelsen?
Undersøgelsen varer mellem 30 og 60 minutter.

Yderligere undersøgelser
Finder man polypper under koloskopi, vil de så vidt
muligt blive fjernet. Der vil blive lagt et kontrolprogram
med nye koloskopiundersøgelser, så man hurtigt opdager, hvis der vokser nye polypper frem.
Finder man en kræftsvulst, vil man tage en vævsprøve
gennem koloskopet. Herefter planlægges yderligere undersøgelser og behandlinger.
Viser det sig, at koloskopien ikke kan gennemføres, vil
du i stedet få foretaget en CT-kolografi. Under en CTkolografi fyldes tyktarmen først med luft, og du køres
derefter gennem en skanner med en roterende røntgenstråle, der skanner tyktarmen. På en computerskærm
kan man se en rekonstruktion af tyktarmen og på den
måde undersøge den for polypper og kræftsvulster.

Efter undersøgelsen
Den beroligende medicin virker i flere timer. Derfor bør
du blive og hvile dig på afdelingen, indtil virkningen af
medicinen er aftaget. Medicinen nedsætter ens dømmekraft resten af dagen, og man må derfor ikke køre bil
før dagen efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen
Før du forlader afdelingen, får du besked om resultatet
og om eventuelle forholdsregler efter undersøgelsen.
Er der taget vævsprøver, eller har du fået foretaget en
CT-kolografi, går der cirka 1 uge, før du får svar på prøverne.

Risiko og komplikationer
ved koloskopi
Koloskopi er en meget sikker undersøgelse. I under 1
ud af 1000 undersøgelser opstår der blødning eller hul
i tarmens væg. Hvis der fjernes polypper eller udføres
anden behandling i forbindelse med koloskopien, opstår
der komplikationer i under 1 ud af 100 undersøgelser.
Komplikationerne kan være svære mavesmerter, feber,
blødning fra endetarmen eller blodig afføring. I sjældne
tilfælde kan det blive nødvendigt at operere. Den beroligende medicin kan også medføre bivirkninger. Hvis du
oplever bivirkninger eller komplikationer, skal du kontakte den afdeling, du blev undersøgt på, eller skadestuen på samme hospital.

Hvis du er undersøgt på Glostrup Amtssygehus,
skal du henvende dig på:
Amtssygehuset i Glostrup, Kirurgisk Afdeling D, Nordre
Ringvej 57, 2600 Glostup, tlf. 43 23 36 07, mandag til
fredag mellem kl. 8 og 15. Uden for dette tidsrum kontaktes skadestuen, Amtssygehuset i Glostrup, Nordre
Ringvej 57, 2600 Glostup på tlf. 43 23 25 17.
Hvis du er undersøgt på Gentofte Amtssygehus,
skal du henvende dig på:
Amtssygehuset i Gentofte, Kirurgisk Gastroenterologisk
Afdeling D, Afsnit 806 – endoskopiafsnittet, Niels Andersens Vej 65 – opgang 8, 2900 Hellerup, tlf. 39 77 79 79,
mandag til fredag mellem kl. 8 og 15. Uden for dette
tidsrum kontaktes skadestuen, Amtssygehuset i Gentofte,
Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup, tlf. 39 77 37 65.

Information
Læs mere på www.screening-kbhamt.dk
Du kan også bestille pjecen 'Kræft i tyktarmen og endetarmen' på tlf. 35 25 71 00 eller på www.cancer.dk
Har du brug for yderligere information, kan du henvende dig hos din læge eller ringe til kræftlinien på
tlf. 80 30 10 30 tirsdag og torsdag mellem 9 og 21.
Du har også mulighed for at ringe til den afdeling, hvor
du skal undersøges.
Er du indkaldt til Amtssygehuset i Glostrup, kan du ringe
på tlf. 43 23 36 07. Er du er indkaldt til Amtssygehuset i
Gentofte, kan du ringe på tlf. 39 77 79 79.

