
Ændringer i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 

 

Fra årsskiftet er screeningsprogrammet for livmoderhalskræft ændret, så HPV-baseret screening 

udvides til en større målgruppe af kvinder. Ændringerne sker i henhold til Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger fra 2018.  

 

Ændringerne betyder, at halvdelen af alle kvinder i alderen 30-59 år vil blive tilbudt en screening 

for livmoderhalskræft, som er baseret på en undersøgelse for HPV (human papillomavirus). Den 

anden halvdel af kvinderne i aldersgruppen vil uændret blive tilbudt en undersøgelse for 

celleforandringer. Screeningstilbuddet for kvinder i andre aldersgrupper er i store træk uforandret.  

 

Ændringerne betyder ikke noget for, hvordan prøven bliver taget, ej heller for valg af 

prøvetagningsutensil eller forsendelsesbøtte. Alle prøvesvar til rekvirenten vil som vanligt 

indeholde en anbefaling til opfølgning ved positive screeningsfund, uanset undersøgelsesmetode. 

Opfølgningsanbefalingerne er beskrevet grafisk af NSLS i en række flowcharts.  

 

Sundhedsstyrelsen vurderer i deres retningslinjer fra 2018, at både den celle-baserede og HPV-

baserede screening er velafprøvede og gode metoder til at forebygge livmoderhalskræft. Den celle-

baserede screening har været brugt siden 1960’erne, mens den HPV-baserede screening har været 

brugt i Danmark siden 2013 til 60-64 årige kvinder. I flere EU-lande, USA, Australien og Canada 

har man allerede på lignende vis udvidet brugen af HPV-baseret screening i deres 

screeningsprogrammer.  

 

Sundhedsstyrelsen vurderer endvidere, at man ved at tilbyde de to undersøgelsesmetoder 

sideløbende kan få vigtig viden om, hvordan vi tilrettelægger det bedst mulige screeningsprogram i 

Danmark. Målet er at forebygge flest mulige tilfælde af livmoderhalskræft samtidig med, at færrest 

mulige kvinder udsættes for unødige ekstraundersøgelser eller overbehandling. 

 

I Danmark er det den Nationale Styregruppe for Livmoderhalskræft (NSLS), der forestår 

planlægningen af ændringerne, og NSLS vil løbende monitorere erfaringer og kvalitet i det nye 

screeningsprogram. 

 

For spørgsmål, kommentarer eller lign. er man velkommen til at kontakte NSLS: 

Berit Andersen, Professor, Formand for NSLS, mail: BERAND@rm.dk 

Marianne Waldstrøm, Ledende overlæge, patologi, mail: Marianne.Waldstroem@rsyd.dk 

Jesper Bonde, Laboratorieleder, HPV, mail: Jesper.Hansen.Bonde@regionh.dk 

 

 

Læs mere om ændringerne: 

 

 Sundhedsstyrelsens anbefalinger til screening for livmoderhalskræft 2018 

 Sundhedsstyrelsens FAQ vedr. screening for livmoderhalskræft 

 Sundhedsstyrelsens borgerrettede Informationspjece om screening for livmoderhalskræft  

 Baggrundsnotat for det data og evidensgrundlag som er anvendt i informationspjecen 

 National Styregruppe for NSLS 

 Flowcharts i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 
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