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NOTAT 

 
Redegørelse for manglende kliniske mammografier i 
perioden 2015-2017 

 
 
 
Region Midtjylland orienterede 20. juni 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed 
om at 302 kvinder i foråret 2017 ikke var blevet undersøgt med klinisk 
mammografi således som DBCG's anbefalinger foreskriver. Det drejede sig 
om 275 kvinder på Aarhus Universitetshospital og 27 kvinder på 
Regionshospitalet Randers. Kvinderne er efterfølgende henover sommeren 
2017 undersøgt med klinisk mammografi. 
 
I samme redegørelse orienterede Region Midtjylland Styrelsen for 
Patientsikkerhed om, at praksis med kun at undersøge med mammografi 
også kunne være foregået på Aarhus Universitetshospital tidligere. Aarhus 
Universitetshospital har derfor gennemgået patientforløb tilbage til 1. januar 
2015. 
 
For hele perioden fra 1. januar 2015 til foråret 2017 er der ved gennemgang 
af journaler fundet i alt 998 patienter, som har været henvist, fordi de enten 
er tidligere brystkræftopererede under 50 år eller arveligt disponerede for 
brystkræft uden BRCA, og som ikke har fået undersøgelser efter DBCG's 
anbefalinger – herunder de 275 der er redegjort for per 20. juni 2019.  
 
De 998 har alle fået en mammografi. 9 % af patienterne blev på baggrund 
af den første mammografi indkaldt til supplerende undersøgelser. De har 
således fået undersøgelse efter gældende retningslinjer.  
 
Af de 998 patienter er der 8 som efterfølgende har fået konstateret 
brystkræft. Én af kvinderne er der tidligere redegjort for i forbindelse med 
orienteringen i juni 2017. Der er således yderligere 7 nye brystkræfttilfælde. 

• Fire af kvinderne er undersøgt efter de gældende kliniske 
retningslinjer – det vil sige de har fået klinisk mammografi 
(mammografi, palpation og ultralyd) 

• Tre af kvinderne er ikke blevet tilbudt klinisk mammografi i 
overensstemmelse med DBCG's anbefalinger.  

 
Alle patienter, som ikke er undersøgt efter DBCG's anbefalinger har fået 
klagevejledning og er informeret om muligheden for at søge erstatning. 
 
Det bemærkes, at antallet af recidiver (otte ud af 998 patienter) er på 0,8 
%, hvilket er i overensstemmelse med det fagligt forventelige). 
 

Dato 10.10.2019
holknu

J.-nr.:1-31-72-693-19
Tlf.:+45 7841 2039 

Side 1



 

Side 2

Det er ikke muligt at afklare, hvorvidt det ville have fremrykket diagnosetidspunktet, såfremt 
de tre kvinder var blevet tilbudt en klinisk mammografi fremfor en mammografi.  
 
Alle patienterne har været i individuelle opfølgningsforløb, og er siden blevet undersøgt efter 
gældende retningslinjer i forløbet eller overgået til brystkræftscreeningsprogrammet. De er 
således siden 2017 alle undersøgt efter gældende retningslinjer. 
 
 


