
Dansk Kvalitetsdatabase for 
livmoderhalskræftscreening (DKLS) 



Indikator 1

� Kapacitet (strukturmål)

– Antal årlige undersøgelser pr. patologiafdeling

Standard: > 25.000

– Andelen af kvinder som venter på invitation ud af 
alle i målgruppen

Standard: <5 % 

Som bilag til indikatoren vedlægges en 
diagnosefordeling



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 %



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: > 70 % 

– 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 %



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 %

Bilag med dækningsgrad fordelt på alder



Indikator 7

� Frameldte 11.7.13



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 %

Ekstra tabel med manglende opfølgning på kvinder med 
AGC, ASCH,AIS, HSIL og cancer



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

– Andelen af kvinder med nydiagnosticeret 
livmoderhalskræft hvor der efterfølgende er 
foretaget audit

Standard: >95%



Indikator 10

� Opfølgning med HPV test efter kegleoperation

– Andelen af kvinder, der følges op med HPV test 
efter kegleoperation ud af alle kvinder, der har fået 
foretaget kegleoperation

Standard: >95%





� 18.777 kvinder, var frameldte og modtog brev i 
uge 43

� 8.130 frameldte kvinder, der på eget initiativ, 
havde fået foretaget en celleprøve de seneste 
3 (23-49årige) hhv. 5 år (50-64årige), blev 
ligeledes gentilmeldt programmet, dog uden 
brev

Frameldingssag, status 20.2.14



� 4.862 (25,9 %) har frameldt sig igen 

� Af de genframeldte kvinder, der tidligere var 
frameldt med årsagen ”ønsker ikke at deltage”
har 71 % frameldt sig med samme årsag og 24 
% ønsker at springe denne screeningsrunde 
over. Af dem, der var frameldt med årsagen 
”Hysterektomeret”, har 89 % frameldt sig igen 
med samme årsag. 

Frameldingssag, status 20.2.14



Frameldingssag



Frameldingssag

25. november 2013 var i alt 2.611 (13,9 %) af 
de 18.777 inviterede kvinder blevet undersøgt 



Frameldingssag



Frameldingssag


