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Tilbud om
screeningsundersøgelse for
tyk- og endetarmskræft
Alle i alderen 50-74 år får tilbud om denne undersøgelse.1
Undersøgelsen er relevant for dig – medmindre du i
forvejen går til kontrol for tarmkræft eller anden tarmsygdom – eller du allerede har haft sygdommen.
Formål: at finde sygdommen tidligt
Formålet med undersøgelsen er at finde tidlige stadier af
tarmkræft, hvor der er større muligheder for at helbrede
sygdommen.

1

Frem til 2018 kan der gå 4-5 år imellem tilbud om undersøgelse,
indtil dette tilbud er fuldt etableret. Derefter vil der gå ca. 2 år.
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Tyk- og endetarmskræft
Tarmkræft er en af de hyppigste kræftformer. Sygdommen rammer fortrinsvis mennesker over 50 år, både
mænd og kvinder.
Risikofaktorer
Man ved kun meget lidt om, hvorfor man får tarmkræft:
Nogle former for tarmkræft er arveligt betingede.
Rygning øger risikoen for mange typer kræft, herunder
tarmkræft. Også overvægt øger risikoen for at få tarmkræft. Motion nedsætter formentlig risikoen for tarmkræft.
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Symptomer
Symptomerne på tarmkræft er ofte temmelig uklare og
viser sig måske først, når sygdommen er fremskreden.
Derfor kan man gå længe med sygdommen uden at være
klar over det.
I de tilfælde, hvor der er symptomer, kan de være
følgende:
•
•
•
•
•

Ændret afføringsmønster
Følelsen af, at tarmen ikke tømmes ordentligt
Synligt blod eller slim i afføringen
Mavesmerter
Træthed som følge af blodmangel.

Disse symptomer kan dog også optræde ved en lang
række andre tilstande, der er mere harmløse end tarmkræft.
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For og imod undersøgelsen
Der er både fordele og ulemper forbundet med en
screeningsundersøgelse for tyk- og endetarmskræft.
Du må afgøre, hvad der vejer tungest for dig.
Fordele
Bedre overlevelse: Ved at screene for tarmkræft øger
man mulighederne for helbredelse. Personer, der vælger
at deltage i screeningsundersøgelsen, mindsker deres
risiko for at dø af tarmkræft med ca. 25 %.
Behandling: Når sygdommen opdages tidligt, kan der
være større muligheder for at behandle skånsomt og
effektivt.
Forebyggelse: Screeningsprogrammet kan finde evt. forstadier til tarmkræft. Disse forstadier kan fjernes, så de
ikke senere udvikler sig til kræft.
Ulemper
Selve prøvetagningen: Det kan opleves som ubehageligt
at skulle tage en afføringsprøve, emballere den og sende
den med posten.
Misvisende prøvesvar: Der er en mulighed for, at man kan
være syg uden at have blod i afføringen – eller have blod i
6
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afføringen og alligevel være rask. Det er derfor vigtigt,
at du altid går til din praktiserende læge, hvis du får blod
i afføringen, ændret afføringsmønster eller andre symptomer fra maven.
Den opfølgende undersøgelse: Hvis prøven viser usynligt blod i afføringen, vil du blive tilbudt en kikkertundersøgelse, se side 10. Denne undersøgelse kan være
ubehagelig og er forbundet med en lille risiko for komplikationer, se side 15.
Overbehandling: Polypper er godartede svulster. Nogle
polypper – men langt fra alle – bliver til kræft, medmindre de bliver fjernet. Man kan i nogle tilfælde komme
til at fjerne polypper, der aldrig ville have udviklet sig til
kræft – dvs. overbehandle. Fjernelse af polypper i tarmen
er et lille indgreb.
Usikkerhed og uro
Det kan medføre frygt og uro at have meget opmærksomhed på sygdom, undersøgelse og venten på prøvesvar.
Du må afveje, om selve undersøgelsen og venten på
svar vil gøre dig urolig i en grad, du ikke vil acceptere, eller
om svaret tværtimod vil give dig større ro og sikkerhed.
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Afføringsprøven
Sådan gør du
• Følg den vedlagte instruktion, når du anvender prøveudstyret til at tage prøven.
• Tag afføringsprøven på et tidspunkt mellem søndag
og onsdag. Altså ikke op til en weekend eller en helligdag, hvor prøven kan ligge længe i posten.
• Tag prøven fra overfladen af din afføring, da det er
her, evt. spor af blod fra tarmen findes.
• Læg prøven i den vedlagte konvolut og send den med
posten. Du behøver ikke at sætte frimærke på.
Undersøgelse og svar
• Din afføringsprøve bliver undersøgt for usynligt blod
på et laboratorium.
• Du får svar i løbet af ca. 10 dage. Svaret bliver sendt til
dig direkte.
• Din egen læge modtager også svaret automatisk,
medmindre du har fravalgt det.
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Det betyder svaret
Du vil få ét af disse tre svar:
|

Der er ikke fundet blod i afføringen
Du har ikke tegn på tarmkræft. Du vil få nyt tilbud
om undersøgelse af en afføringsprøve i næste
screeningsrunde, som påbegyndes i 2018.

|

Der er fundet blod i afføringen
Blod i afføringen kan være tegn på kræft i tarmen.
Men blodet kan også stamme fra fx polypper. Polypper er ikke kræft, men nogle polypper kan udvikle sig
til kræft senere hen. Hvis man finder blod i afføringen,
vil du få tilbud om en kikkertundersøgelse, se de
næste sider.

|

Prøven kunne ikke analyseres
Af tekniske årsager kunne man ikke undersøge din
afføringsprøve. Du får derfor tilsendt et nyt prøveudstyr, som du kan anvende til en ny prøve.

Gå altid til læge, hvis du inden næste undersøgelse får
symptomer på tarmkræft, fx synligt blod i afføringen
eller ændret afføringsmønster.
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Kikkertundersøgelse
Det er kun, hvis der bliver fundet blod i din afføringsprøve, at du får tilbud om en kikkertundersøgelse af din
tyk- og endetarm. Du får tilbuddet indenfor 14 dage,
eller samtidig med dit svar på prøven.
Sådan foregår kikkertundersøgelsen
• Først skal din tarm udtømmes. Det foregår hjemme
hos dig selv over ca. et døgn. Udtømningen indebærer, at du i dagene op til undersøgelsen skal spise
og drikke efter en særlig plan. Desuden vil du få et
kraftigt virkende afføringsmiddel, der tømmer tarmen. Du får nærmere vejledning sammen med indkaldelsen til undersøgelsen.
• Selve kikkertundersøgelsen foregår på et hospital.
• Mens du ligger på siden på en briks, bliver der ført en
tynd, bøjelig kikkert op i din endetarm. På kikkerten
er der monteret et lille kamera.
• Kikkerten føres op, så hele tarmen kan undersøges.
Det kan være ubehageligt. Hvis du ønsker det, kan du
få smertestillende og afslappende medicin.
En kikkertundersøgelse er forbundet med en vis risiko
for blødning eller skade på tarmen. Se mere om risiko ved
kikkertundersøgelse side 15.
10
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Svar på kikkertundersøgelsen
Der kan være tre forskellige resultater af en kikkertundersøgelse: normal tarm, polypper eller tarmkræft.
|

Tarmen er normal
Undersøgelsen kan vise, at der ikke er polypper eller
kræft i tarmen, selvom du havde blod i afføringen.
Blodet kan så stamme fra mere harmløse tilstande,
fx hæmorider eller smårifter.
Hvis kikkertundersøgelsen viser, at tarmen er normal,
betyder det, at du kun har en minimal risiko for at
udvikle tarmkræft indenfor de næste år. Du vil blive
inviteret igen til næste screeningsrunde, der begynder
i 2018 – hvis du til den tid stadig er under 75 år.

|

Polypper
En anden mulighed er, at undersøgelsen viser, at der
er polypper i tarmen. Polypper er godartede svulster,
der vokser ud fra slimhinden i tyk- og endetarmen.
Polypper kan være forstadier til kræft.
Når polypperne er fjernet, kan du (stadig) betragte dig
selv som rask.
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Hvis du kun har få og små polypper, bliver de fjernet,
og du vil atter få tilbud om at deltage i screeningsprogrammet.
Hvis du har flere eller større polypper, bliver disse
også fjernet, og du får tilbudt ny kikkertundersøgelse
med 1-3 års mellemrum. Her vil man kontrollere,
om du får nye polypper – og i givet fald fjerne dem,
inden de kan nå at udvikle sig til kræft.
Alle fjernede polypper bliver sendt til mikroskopisk
undersøgelse, og du vil få svar indenfor ca. 10 dage.
|

Tarmkræft
Hvis man finder kræft, bliver du tilbudt et tilrettelagt
undersøgelses- og behandlingsprogram i et såkaldt
pakkeforløb.
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Hvis kikkertundersøgelsen
ikke er mulig
Det kan være, at kikkertundersøgelsen ikke kan gennemføres pga. smerter, eller hvis tarmen har et skarpt ‘knæk’,
der gør det umuligt at føre kikkerten videre.
I så fald kan man lave en røntgenundersøgelse af tykog endetarmen med en CT-scanning. Ved denne undersøgelse er det ikke muligt at fjerne evt. polypper med
det samme. De skal evt. fjernes ved en efterfølgende
operation.
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Mere om tarmkræft
Tarmkræft i tal
• Der er ca. 4.200 nye tilfælde af tarmkræft hvert år,
heraf ca. 2.500 i aldersgruppen 50-74 år.
• Personer under 50 år har lav risiko for at få tarmkræft.
• Fra 50-års-alderen stiger risikoen, og risikoen bliver
større med alderen.
• Mænd har større risiko for at få sygdommen og dø af
den end kvinder.
• Hvert år dør ca. 2.000 personer af tarmkræft. Risikoen
for at dø af sygdommen stiger med alderen.
• Personer, der vælger at deltage i screeningsundersøgelsen, mindsker deres risiko for at dø af tarmkræft
med ca. 25 %.
Screeningsundersøgelsen
For hver 100 personer, hvis afføring bliver undersøgt for
usynligt blod, vil mellem 5 og 10 have blod i afføringen.
Kikkertundersøgelsen
For hver 100 personer, der får foretaget en kikkertundersøgelse i forbindelse med screeningsprogrammet, fordi
der er fundet usynligt blod i deres afføring, vil ca.:
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•
•
•

•

25 have en normal tarm – de har hverken polypper
eller tegn på kræft
23 have polypper, der er små eller ganske få, og
som fjernes ved kikkertundersøgelsen
43 have flere eller større polypper i tarmen.
Polypperne fjernes ved kikkertundersøgelsen, og man
inviteres til en ny kikkertundersøgelse om 1-3 år
9 have tegn på kræft.

Ikke al kræft udvikler sig hurtigt. Nogle kræftsvulster vil
ikke udvikle sig til egentlig sygdom i løbet af din levetid.
(Kilde: Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og
endetarmskræft, Sundhedsstyrelsen, 2010)
Risici ved kikkertundersøgelsen
For hver 10.000 personer, der får foretaget en kikkertundersøgelse, kan der hos:
•
•
•

7-20 personer komme et hul på tarmen, som skal
behandles
7-40 personer optræde betydende blødning
mindre end 1 person ske dødsfald.

Mere information: www.sst.dk
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
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En afføringsprøve undersøges for
usynligt blod
Du får hermed tilbud om undersøgelse
af en afføringsprøve, som du selv tager
ved hjælp af det medsendte prøveudstyr.
Du skal indsende prøven i den vedlagte
konvolut.
Prøven bliver undersøgt for usynligt blod
på et laboratorium.
Der kan være mange harmløse årsager
til blod i afføringen, men det kan også
være tegn på tarmkræft eller forstadier
hertil. Hvis der bliver påvist blod i din
afføringsprøve, vil du få tilbud om
endnu en undersøgelse (en såkaldt
kikkertundersøgelse). I pjecen her kan
du bl.a. læse mere om undersøgelsens
fordele og ulemper.
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