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Baggrunden for projektet 

 
• Hver 3. kvinde undlader at deltage i Region Midtjyllands screeningsprogram 

for livmoderhalskræft 
 

• Knap  halvdelen af alle nydiagnosticerede tilfælde af livmoderhalskræft ses 
hos kvinder, som ikke har deltaget regelmæssigt i screeningsprogrammet  

 
• Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det i projektsammenhæng bør undersøges, 

om  anvendelse af hjemmeopsamlet prøve til undersøgelse for HPV i stedet 
for 2.påmindelse øger screeningsdeltagelsen 

 
 

 
 
Kilder: Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening, årsrapport 2014 
              Kirschner B, et al:  Screening history in women with cervical cancer in a Danish population-based screening program. Gynecol Oncol 2011;120   

   Screening for livmoderhalskræft- anbefalinger 2012, Sundhedsstyrelsen 
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Hvad viser litteraturen?  

• Væsentligste barrierer mod deltagelse i screening 
• Den gynækologiske undersøgelse 
• Praktiske omstændigheder (tidsbestilling og  tidsforbrug hos egen læge) 
 

•  En hjemmeopsamlet prøve har samme sensitivitet og specificitet til at påvise CIN2+  
som en lægeopsamlet prøve 

• Ved anvendelse af validerede PCR metoder til HPV detektion 
• Andelen af uegnede hjemmeopsamlede prøver er < 1 % 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
• Kvinder er trygge ved brug af hjemmeopsamlede prøver  

• Foretrækker dette frem for prøvetagning hos egen læge 
 
Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Barrierer for screening for livmoderhalskræft, Ugeskrift for Læger, 2005.  
Arbyn M, et al. Accuracy of human papillomavirus testing on self-collected versus clinician-collected samples: a meta-analysis. Lancet Oncol 2014 
Huynh J, et al. Self-collection for vaginal human papillomavirus testing: systematic review of studies asking women their perceptions. J Low Genit Tract Dis 2010 
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Hvad viser litteraturen?  

• Effekt på deltagelsen ved  tilbud om hjemmeopsamlet prøve vs. invitation til 
lægeopsamlet prøve  

• 17 randomiserede studier 
• Varierende forbedringer i deltagerprocenten på mellem 5,7 % til 29,8 % 
• Distributionsmetode af prøvesættet har stor betydning for deltagelsen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kilde: V erdoodt F,  et al .Reaching women who do not participate in the regular cervical cancer screening programme by offering self-
sampling kits: A systematic review and meta-analysis of randomised trials. Eur J Cancer 2015 
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Hvad viser litteraturen?  

 

•Opfølgende undersøgelse efter HPV positiv hjemmeopsamlet prøve 
• Prøven påviser ikke celleforandringer, der kan være forstadier til livmoderhalskræft 
•  Den pooled compliance til opfølgende undersøgelser var 82 %  

 
 

• Social ulighed i deltagelsen i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 
• Ressourcesvage kvinder deltager  mindre i screening end ressourcestærke kvinder 

• I Danmark er ikke-deltagende kvinder i screeningsprogrammet karakteriserede ved få 
eller ingen kontakter til egen læge, anden etnisk baggrund end dansk, ugifte samt lavere 
uddannede 

• Brug af en hjemmeopsamlet prøve har effekt på deltagelsen blandt kvinder med lav 
uddannelse og indkomst 

• Sparsom effekt hos etniske minoriteter 
 

 
 
Kilder: V erdoodt F,  et al .Reaching women who do not participate in the regular cervical cancer screening programme by offering self-sampling kits: A systematic review and meta-
analysis of randomised trials. Eur J Cancer 2015 
Kristensson JH,  et al. Predictors of non-participation in cervical screening in Denmark. Cancer epidemiology 2014. 
Szarewski A,  et al. HPV self-sampling as an alternative strategy in non-attenders for cervical screening - a randomised controlled trial. Br J Cancer 2011. 
Virtanen A,  et al A. Self-sample HPV tests as an intervention for non-attendees of cervical cancer screening in Finland: a randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011 . 

 
 
 
  



Formål 

• Om tilbud om hjemmeopsamlet prøve øger deltagelsen i Region Midtjyllands screeningsprogram 
for livmoderhalskræft hos kvinder, der ikke er blevet undersøgt hos egen læge trods invitation og 
første påmindelse 

 

• Om der er forskel i deltagelsen alt efter om kvinden får tilsendt prøvesæt direkte i forhold til hvis 
hun selv skal rekvirere prøvesæt 

 

• Andelen af kvinder med en HPV-positiv hjemmeopsamlet prøve, der møder op til efterfølgende 
undersøgelse som anbefalet 

 

• At undersøge om flere socialt udsatte kvinder deltager ved tilbud om hjemmeopsamlet prøve 
end uden tilbud om hjemmeopsamlet prøve 
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 Metode 

 

 

8   Afdeling for Folkeundersøgelser  

9
0

 d
ag

e 

Kontrol gruppe 
2. påmindelse 

n=3.109 

Kvinder i alderen 30-64 år, som ikke har deltaget efter invitation og 1.påmindelse  
n=9.327  

Interventions gruppe  1 
Tilsendt prøvesæt direkte med 2. påmindelse  

n=3.109 

Interventions gruppe 2 
2.påmindelse med tilbud om at rekvirere prøvesæt 

n=3.109 
 

Undersøgt hos egen 
læge 

 

 
 

Undersøgt hos  
egen læge 

  

Ikke undersøgt 
  

Undersøgt med 
hjemmeopsamlet 

prøve 
 

Undersøgt hos 
egen læge 

  

Ikke undersøgt 
 

Ikke undersøgt 
 

Randomiseret 1:1:1 

Undersøgt med  
hjemmeopsamlet  

prøve   



Metode 

• Interventionsgruppe 1 modtager: 

• Modificeret 2.påmindelsesbrev 

• Informationsmateriale om fordele og ulemper 
ved hhv. hjemme- og lægeopsamlet prøve 

• Prøvesæt: Vaginalbørste, prøveinstruktioner, og 
frankeret samt adresseret svarkuvert til 
indsendelse af prøven 
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Metode 

• Interventionsgruppe 2 modtager: 

• Modificeret  2.påmindelsesbrev med tilbud  
om at rekvirere prøvesæt  

• Informationsmateriale om fordele og ulemper 
ved hhv. hjemme-og lægeopsamlet prøve 
– samt at prøvesæt kan rekvireres på mail, SMS, 
pr. telefon eller via hjemmeside. 

 

• Kontrolgruppen modtager:  

• Vanlig 2.påmindelse med tilbud om  
konventionel celleprøve hos egen læge 
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Metode 

 

• Cobas® 4800 HPV DNA test (Roche Diagnostics) anvendes til  
høj-risiko(hr) HPV-testning 

• Testen identificere HPV16, HPV18 og 12 andre hrHPV typer  
(31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 

• Opfølgningsprocedure af hjemmeopsamlet prøve 

• HPV positiv 

• Uanset genotype bliver kvinden anbefalet, at få foretaget en celleprøve hos sin læge inden 
for en måned 

• HPV negativ 

• Modtager invitation til en ny screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft  
igen om 3-5 år afhængigt af kvindens alder  

• Uegnet 

• Modtager et prøvesæt til opsamling af en ny hjemmeprøve 

• Kvinden orienteres om muligheden for at bestille tid hos egen læge for celleprøve 
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Metode 

TID 90 dage 

TID 30 dage 60 dage 90 dage HPV positiv 
hjemmeopsamlet 
prøve 

Deltagelsen måles 
 i de tre grupper 

Primært udfaldsmål 

Sekundært udfaldsmål 

Andelen af 
undersøgte kvinder 

Andelen af 
undersøgte kvinder 

Andelen af 
undersøgte kvinder 



Hvilken ny viden bidrager 
projektet med? 
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• Første danske randomiserede studie som giver kvinder, der ikke reageret på de 
første to opfordringer til at søge egen læge for konventionel undersøgelse, 
mulighed for selv at tage en prøve 

 
• For første gang muligt at undersøge, om et sådan tiltag kan medvirke til øget 

deltagelse samt mindske den sociale ulighed i deltagelsen i 
screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 

 
• Region Midtjylland kan potentielt som den første region opfylde det nationale 

kvalitetsmål om en deltagelse på mindst 75 % 
 
•  Anvendes som et beslutningsgrundlag for den fremtidige udvikling og 

organisering af screeningsprogrammet for livmoderhalskræft på landsplan 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN  

Projektet har opnået støtte fra: Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond, LSB-fonden, Krista og Viggo Petersens fond, Helsefonden, 
Aragon Fonden, Familien Hede Nielsens forskningsfond, Roche og Axlab.  


