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Screening for tarmkræft i Danmark

• Målgruppe: 50-74-årige mænd og kvinder

• Implementeret over 4-årig periode - start 3. marts 2014

• Rækkefølge for første invitation var tilfældig

• Fra 2018 inviteres borgerne hvert andet år

• FIT anvendes – cutoff værdi: 100 μg Hb/L

• For årene 2014-2016*
• Deltagelse (ud af inviterede): 58,4% (58,2%-58,5%)
• Positive (ud af deltagere): 8,3% (8,2%-8,4%)

*Njor S et al: Three years of colorectal cancer screening in Denmark, Cancer Epidemiology 57 (2018): 39-44



Effekt af at sende invitation til screening for 
tarmkræft. Populationsniveau

• Trilogi 
• Risiko for diagnostik af cancer og cancer stadie - publiceret

• Fund af adenomer (potentiale for forebyggelse af cancer) - publiceret

• Effekt af screening på død af tarmkræft – indsendt til tidsskrift

• Design
• Retrospektivt (‘randomiseret’) kohorte-studie

• Ekspositionstidspunkt: 2014-2015

• Inddelt i ‘invited’ (intervention) og ‘not yet invited’ (kontrol)

• ‘Not yet invited’ fik tildelt en pseudo-invitationsdato





Relative risk (RR) of CRC and stage at time of 
diagnosis for invited vs. not (yet) invited individuals

IUCC classification





Social ulighed    





• Kræft blev opfattet som en sygdom, man dør af

• Screening blev opfattet som noget, man kun skal 
deltage i, hvis man har symptomer

• Viden begrænset – bl.a. på grund af sprogbarrierer

• Mistillid til de danske myndigheder

SAMTIDIG

• Stor interesse og nysgerrighed på emnet

• Gode forslag til, hvad der kan gøres



Konklusioner

• Screening for tarmkræft i DK har haft positiv betydning for 
• stadiefordeling af cancere, 

• detektion af (høj-risiko-)adenomer

• dødelighed af tarmkræft (vist for ældre mænd)

• Socialt udsatte grupper deltager mindst i screening for tarmkræft

• Interventioner til at øge deltagelsen blandt socialt udsatte grupper 
bør forudgås af kvalitative studier



Tak for opmærksomheden

Læs mere om forskning i screening på 
www.cancerscreeningresearch.rm.dk 


