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Årsrapport 2009 

 Link på DSPAC’s hjemmeside/Dansk 

cytologiforening  

 

 https://www.sundhed.dk/Fil.ashx?id=12193&

ext=pdf&navn=DKLS_aarsrapport_2009.pdf 

 



Indikator 1 

 

 Kapacitet (strukturmål) 

– Andelen af kvinder som venter på invitation ud af 

alle i målgruppen 

 Standard: <5 %  

– Antal årlige undersøgelser pr. patologiafdeling 

 Standard: > 15.000 

 

 







Indikator 2 

 Deltagelse og invitationsprocedure (procesmål) 
– Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra 

livmoderhalsen indenfor 60 dage efter første invitation  

 Standard: > 50 % 

– Andelen af kvinder der får taget celleprøve indenfor 60 dage 
efter første geninvitation 

 Standard: > 40 % 

– Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra 
livmoderhalsen indenfor 60 dage efter anden geninvitation 

 Standard: > 20 % 

– Andelen af kvinder, der får taget celleprøve fra 
livmoderhalsen indenfor 180 dage efter invitation 

 Standard: >75 % 

 



Celleprøve indenfor 90 dage efter 
invitation 



Celleprøve indenfor 90 dage efter 
første geninvitation 



Celleprøve indenfor 90 dage efter 
anden geninvitation 



Celleprøve efter 270 dage efter 
invitation 

 

  



Kumuleret deltagerprocent efter 
invitation i de 5 regioner 



Indikator 3 

 

 Prøvekvalitet (procesmål) 

– Andelen af uegnede celleprøver ud af alle celleprøver 

 Standard: < 1,5 % 

 







Indikator 4 

 Diagnostisk kvalitet (procesmål) 

– Celleprøve sensitivitet for HSIL eller værre 

 Standard: > 60 % 

– Celleprøve specificitet for HSIL eller værre 

 Standard: > 98 % 



Indikator 5 

 

 Svartid 

– Andelen af celleprøver hvor undersøgelsesresultatet 

afsendes < 10 hverdage efter modtagelsen ud af alle 

celleprøver 

 Standard: > 95 % 





Svartider fordelt på praksis og hospital 



Svartider for celleprøver +/- HPV-test 



Indikator 6 

 HPV-test 

– Andelen af kvinder > 30 år, hvor celleprøven viser 

ASCUS, som har fået foretaget supplerende HPV-test 

ud af alle kvinder > 30 år, hvor celleprøven viser 

ASCUS 

 Standard: > 95 % 

 





Indikator 7 

 Dækningsgrad (effektmål) 

– Andelen af undersøgte kvinder ud af målgruppen 

(dækningsgrad) 

 Standard: > 85 % 



Andelen af undersøgte kvinder ud af 
alle kvinder i alderen 23-64 år 



Dækningsgrad vs. deltagerprocent 



Indikator 8 

 Opfølgning (effektmål) 

– Andelen af abnorme eller uegnede celleprøver, som 

ikke er fulgt op jf. anbefalingerne for opfølgning, ud af 

alle abnorme eller uegnede celleprøver 

 Standard: < 2 % 



Andelen af abnorme eller uegnede celleprøver, som ikke er fulgt op inden for  

tidsgrænserne jf. anbefalingerne 



Andelen af celleprøver med diagnosen karcinom, HSIL, AIS, ASCH og AGC  

som ikke er fulgt op inden for tidsgrænserne jf. anbefalingerne 



Andelen af abnorme eller uegnede celleprøver, som ikke er fulgt op  

indenfor 450 dage 



Andelen af celleprøver med diagnosen karcinom, HSIL, AIS, ASCH og AGC som 

ikke er fulgt op inden for 450 dage 



Andelen af celleprøver med diagnosen karcinom, HSIL, AIS, ASCH og AGC som 

ikke er fulgt op inden for 180 dage 



Indikator 9 

 Antal tilfælde af Livmoderhalskræft 

(effektmål) 

– Antal nydiagnosticerede tilfælde pr år 

 Standard: 350 

– Incidensraten af livmoderhalskræft over de 

seneste 5 år 

 Standard: 13,9 



Antal tilfælde af livmoderhalskræft 



Incidensrate for Danmark 



Andelen af kvinder med ASCUS 



Diagnosefordeling blandt celleprøver, der viser ASCUS, ASCH eller AGC 



Cyres, diagnosefordeling Aalborg 2010 



Cyres, uegnede prøver 2010 Aalborg 


