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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tak for introduktionen og fordi jeg måtte komme og fortælle om resultaterne fra vores studie, hvor vi har undersøgt opfølgningen efter livmoderhalskræftscreening og det afledte ressourceforbrug blandt 60-64 årige kvinder screenet for HPV i deres afsluttende screeningsrunde. 



Baggrund:
Livmoderhalskræftscreening

 Screening tilbydes kvinder i alderen 23-64 år
 HPV exit-test ved 60-64 år

 Guidelines for opfølgning er vigtige for 
programmernes effektivitet og for at sikre lighed i 
tilbuddet

 Ingen systematisk kvalitetsmonitorering af
opfølgningsprogrammerne.

Afdeling for FolkeundersøgelserSundhedsstyrelsen 2012, Sundhedsstyrelsen 2014, DKLS 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Livmoderhalskræftscreening tilbydes til kvinder mellem 23 og 64 år (click). Screening af kvinder over 60 år, har siden 2012 været udbudt som primær HPV screening.Hvis den fulde effekt af screeningsprogrammerne skal nås, er det vigtigt at kvinderne både deltager i screening og den anbefalede opfølgning og behandling. I Danmark har vi ensrettede anbefalingerne for screening og opfølgning på tværs af landet og Sundhedsstyrelsen samt nationale professionelle selskaber publicerer og opdaterer anbefalinger løbende. Ensrettede evidensbaserede anbefalinger sikrer også at kvinder med samme screeningsdiagnose får samme gode behandling. Derfor skal vi vide om opfølgningen rent faktisk følger de nationale anbefalinger. Men fordi at disse tilbud også lægger beslag på mange sundhedsressourcer er det også vigtigt at vi finder ud af om vi får det optimale ud af ressourcerne. Dette kan vi bedst gøre ved at monitorere kvaliteten af opfølgningsprogrammerne ligesom vi monitorerer andre dele af screeningstilbuddet systematisk og på nationalt niveau.  Sådan en systematisk monitorering af opfølgningen efter screening har vi ikke på nuværende tidspunkt og derfor ved vi ikke hvordan kvinderne følges igennem hele det anbefalede opfølgningsforløb efter screeningsresultater der giver anledning til yderligere udredning. Der udover ved vi heller ikke hvor mange ressourcer disse opfølgningsprogrammer optager og dermed hvad det egentlig ressourcetræk for screeningstilbuddene er. 



Baggrund:
Anbefalinger for opfølgning

Afdeling for Folkeundersøgelser

1) Henvisning til 
kolposkopi og 
biopsi

2) Ny HPV test 
om 12 mdr.

3) Ny test om 3 
mdr. 

Sundhedsstyrelsen 2012

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fokus for nærværende studie er de 60-64 årige kvinder som siden 2012 er blevet anbefalet screening med primær HPV og som måske får deres sidste screening for livmoderhalskræft i denne alder. Det vi ser her er Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2012 til opfølgning af kvinder specifikt i den aldersgruppe. Hvis prøven er negativ for HPV (klik) kan kvinderne afslutte livmoderhalskræftscreening, da risikoen for at udvikle kræft er meget lille hvis hun ikke har infektionen. Hvis den ikke er neagtive (klik) er der groft sagt tre muligheder for opfølgning; hvis man ikke lige arbejder med screening er det ikke sikkert man kender flowchartsene, så jeg gennemgår lige kort de tre overordnede veje gennem opfølgningsprogrammet når screeningsresultatet giver anledning til yderligere udredningEnten er kvinden positiv for HPV 16/18 (klik), og så skal hun henvises til gynækologisk speciallæge til kolposkopi med biopsi af livmoderhalsen. Dette vil også være tilfældet hvis der påvises andre høj-risiko HPV typer og cytologisk triage test viser celleforandringer (klik). Hvis den cytologiske triage derimod er normal (klik) efter andre høj-risiko HPV typer, anbefales det at overvåge infektionen med en ny test efter et år (klik), idet en ret stor andel af infektionerne forsvinder spontant. Endelig er der en mindre del med uegnede HPV tests (klik) og uegnet cytologisk triage (klik). som alle anbefales opfølgning indenfor 3 måneder. 



Baggrund: 
Anbefalinger for opfølgning, 
fortsat...

Afdeling for FolkeundersøgelserDSOG 2012

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De kvinder der henvises til kolposkopi, anbefales opfølgning på baggrund af biopsiresultatet, hvor nogle går direkte til behandling og andre gennemgår overvågningsforløb med enten cytologi tests eller koloposkopi hvert 6 eller 12 mdr. i en årrække. 



Formål

 At undersøge i hvilken grad kvinder får den 
anbefalede opfølgning efter HPV exit-tests i 
livmoderhalskræftscreeningsprogrammet, herunder

1) rettidighed af opfølgende prøver og procedurer
2) korrekt brug af diagnostiske procedurer
3) samlet forbrug af diagnostiske tests og procedurer

Afdeling for Folkeundersøgelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Formålet med studiet var dermed at undersøge kvindernes vej gennem disse anbefalede forløb, for at undersøge i hvilken grad kvinderne får den anbefalede opfølgning efter positiv HPV screening, herunder mere specifikt om de opfølgende prøver og procedurer har været rettidige (klik) og korrekte (klik) iht. anbefalingerne. Derudover ønskede vi at evaluere det samlede forbrug af diagnostiske tests og procedurer i forløbene (klik), mhp. både at identificere mangelfuld opfølgning såvel som overforbrug af ressourcer.



Materiale og Metode
Studiepopulation

Afdeling for Folkeundersøgelser

1/3 2012 31/12 2016 31/12 2020

Inclusion period

End of follow-up

Design: Registerbaseret kohortestudie 
Studiepopulation: Kvinder i alderen 60-64 år med HPV positive eller uegnede 
exit-tests 
Inklusionsperiode: 1/3 2012 – 31/12 2016
Opfølgning: til og med 31/12 2020

N = 2,926

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Studiet er et registerbaseret kohortestudie, hvor vi har identificeret alle kvinder i alderen 60-64 år med en positiv eller uegnet primær HPV test. Vi har inkluderet fra 1/3 2012, fordi her implementerede de første regioner tilbuddet og eftersom de sidste regioner implementerede tilbuddet i september 2014, har vi valgt at inkludere helt frem til og med 2016. Kvinderne er fulgt tom. 2020 så vi har mindst 4 års opfølgningstid for alle kvinderne og er dermed i stand til at evaluere en væsentlig del af opfølgningen. 



Materiale og Metode
Definition af adhærens niveauer
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Ingen opfølgning 
(no follow-up)

Mangelfuld 
opfølgning 

(less than recommended)

Mere opfølgning end 
anbefalet 

(more than recommended)

Anbefalet opfølgning
(exactly as 

recommended)

• Ingen opfølgende
tests eller 
behandlinger i to år 
efter screeningen

• Opfølgning senere 
end anbefalet

• Manglende test eller 
behandling

• Manglende 
henvisning når 
anbefalet

• For tidlig opfølgning i 
tilfælde af 
overvågning

• Flere tests eller ikke 
anbefalet behandling

• Henvisning til 
specialist uden det er 
anbefalet

Tre på hinanden 
opfølgende besøg:
• indenfor det 

anbefalede tidsrum
• med rette test eller 

behandling
• udført af den rette 

sundhedsudbyder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kvindernes forløb efter screening blev kortlagt og evalueret ift. de explicitte anbefalinger for opfølgningstid, tests og henvisninger og hver kvindes forløb blev kategoriseret i et bestemt adhærensniveau baseret på de første tre opfølgningsbesøg.  Vi opererede med fire adhærensniveaer:1. Kvinder som ikke havde registreret nogle opfølgende prøver eller behandlinger de første to år efter screening kom i gruppen ’ingen opfølgning’. 2. Så var der en gruppe kvinder med mangelfuld opfølgning, som var defineret ved forsinkede eller manglende opfølgningstests, eller manglende speciallæge besøg når dette var anbefalet. 3. De kvinder der havde tre korrekte tests/behandlinger inden for rette tid og sted, blev kategoriseret som ’forløb præcis som anbefalet’. 4. Endelig var der en gruppe kvinder der havde fået mere opfølgning end anbefalet, som var defineret ved fx. for tidlig opfølgning i tilfælde af anbefaling om overvågning eller kvinden var henvist til speciallæge, havde flere tests eller behandlinger ud over det anbefalede. 
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Resultater
Adhærens til anbefalet opfølgning

26%
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47%

24%
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30%

52%

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Resultaterne af kortlægningen af kvindernes forløb i disse fire adhærensniveauer viser at der overordnet kun er 26% der får præcis den anbefalede opfølgning (illustreret på figuren med den sorte søjle), 4% fik ingen opfølgning, 47% mangelfuld opfølgning og 24% mere end anbefalet (oprundet). Som det også fremgår af figuren, er der forskel på i hvilken grad opfølgningen blev fulgt i de tre mulige opfølgningsforløb baseret på screeningsdiagnosen. De kvinder med anbefaling om henvisning til kolposkopi hos gynækologisk speciallæge havde den højeste andel (30%) kategoriseret som ovebehandlede (klik), mens der var en større andel med mangelfuld opfølgning blandt dem der var anbefalet opfølgning efter 1 år, hele 52% (klik)



Resultater 
Total opfølgningstid

Afdeling for Folkeundersøgelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I forbindelse med kortlægningen af forløbene fandt vi for en del kvinder temmelig langvarige forløb. Figuren her viser de kumulative andele af total opfølgningstid for de tre opfølgningsgrupper.Kvinder med en anbefaling om en ny test efter tre måneder afslutter forløbene hurtigere sammenlignet med de andre grupper. Fx. ser vi at efter 2 år er der over 80% afsluttet i den gruppe, men stadig godt 30% (klik) af dem der blev anbefalet opfølgning ved specialist der ikke har afsluttet deres forløb. For de kvinder der er anbefalet overvågning med ny HPV test efter 1 år er andelen 50%. (klik)I samme gruppe ser vi her (klik) efter fire år er 20% stadig ikke afsluttet. (klik)Subanalyser viste at denne andel var endnu højere for dem der vedblev med at være HPV positive uden behandlingskrævende celleforandringer.



Resultater:
Ressourceforbrug

Afdeling for Folkeundersøgelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I ressource opgørelserne har vi inddraget hele forløbet og det der her er interessant er, at de blå prikker (klik) markerer det gennemsnitlige ressourceforbrug og tilhørende variation, hvis kvinden har fået en opfølgning i overensstemmelse med det anbefalede. Det gennemsnitlige antal af cytologiske prøver og HPV tests, ligger her på henholdsvis ca. 2 og 1.5, men hvis I lægger mærker til den røde prik (klik), som illustrerer det gennemsnitlige antal hvis kvinden er vurderet til at have fået en mangelfuld opfølgning iht. anbefalingerne, så er det gennemsnitlige forbrug signifikant højere sammenlignet med dem der følger anbefalingerne. 



Konklusioner

 Kun 26% fik en opfølgning i overensstemmelse
med det anbefalede.

 En ikke uvæsentlig andel gennemgår langvarige 
forløb over 4 år. 

 Afvigelserne fra den anbefalede opfølgning 
resulterede ikke i færre diagnostiske procedurer.

Afdeling for Folkeundersøgelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
(klik) Vi kan altså konkludere at overordnet set følger kun 26% den anbefalede opfølgning efter screening i denne aldersgruppe, men graden af afvigende opfølgning varierer alt efter screeningsdiagnosen.   det understreger vigtigheden af at vi monitorerer opfølgningsprogrammerne(klik) En del kvinder i denne aldersgruppe bliver hængende i langvarige forløb og det er muligvis særligt et problem for dem der vedbliver at være HPV positive uden behandlingskrævende forandringer det kan tyde på at der er en tilbageholdenhed med at afslutte disse kvinder fordi der er usikkerhed omkring sygdomsrisikoen. Der arbejdes pt. på nye og mere specifikke guidelines for dette. (klik) Næsten halvdelen får mangelfuld behandling, men dette til trods, reduceres forbruget af de diagnostiske ressourcer ikke i denne gruppe.  Derfor kan vi ikke udelukke at så store afvigelser fra anbefalingerne har en betydning for omkostningseffektiviteten af programmerne. 



Perspektiver

Patientsikkerhed:
 Hvad betyder det for risikoen for udvikling af 

sygdom?
 Er der ulighed i opfølgningen?

Sundhedsøkonomi:
 Hvad koster det? 
 Hvor skal vi sætte ind med kvalitetsforbedring?

Afdeling for Folkeundersøgelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Den lave andel der får en opfølgning iht. det anbefalede, som vi har identificeret gennem denne kortlægning, rejser selvfølgelig flere spørgsmål der må udforskes. (klik)Først og fremmest må vi sætte det i relation til sygdomsrisikoen. Det er et grundlæggende problem for patientsikkerheden, hvis for mange kvinder får en mangelfuld opfølgning, men hvis der blot kompenseres senere i forløbet, får det måske ikke en betydning for hendes sygdomsrisiko. Omvendt er det selvfølgelig også vigtigt, at få undersøgt om man får mere effekt ud af den overbehandling og de meget langvarige forløb der forekommer i høj grad. (klik) Derudover, er vi nødt til at se på om der er ulighed i hvem der følger anbefalingerne. Dette kan både være på individniveau, men organisatoriske faktorer kan heller ikke afvises. Vi havde for få med i studiet til at kunne undersøge om der var reelle forskelle mellem regioner når der blev justeret for screeningshistorik og at der er en ulige fordeling af gynækologiske speciallæger i landet, men de rå analyser viste betydelige forskelle mellem regionerne. Dette kan være med til at understøtte ulighed i sundhed.  (klik) PÅ baggrund af vores resultater kan vi ikke konkludere noget endeligt ift. omkostningseffektivitet af opfølgningsprogrammerne og hvilken betydning afvigelserne fra det anbefalede har. (klik)Når vi kommer et skridt videre og får kigget på omkostninger ift. effekt i forskellige grupper, kan vi begynde at fokusere på de områder eller grupper, hvor behovet for kvalitetsforbedrende tiltag er størst eller hvor man kan forvente den største effekt.  



Tak for opmærksomheden

Afdeling for Folkeundersøgelser

Follow-up after primary HPV exit screening tests 
among women aged 60-64: A register-based cohort 
study. [Accepted for publication in Cancer Medicine]
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Kontakt: susanne.fogh@rm.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden. Resultaterne er skrevet sammen i denne artikel, som netop er blevet accepteret i Cancer Medicine, så der kan I forhåbentlig snart læse den. I er velkomne til at stille spørgsmål og jeg hører meget gerne jeres perspektiver på resultaterne. 
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