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Slut med screening, når du er 
over 70 år 
A A 

JOSÉE LINNEMANN 

speciallæge i psykiatri, idrætsinstruktør, Fredensborg 

Jeg har været heldig. Jeg er over 70 år og får ikke tilbudt screening for brystkræft. Men sidste år 

opdagede jeg ved et tilfælde en lille knude i brystet, som viste sig at være kræft. Knuden er nu 

fjernet, og jeg har det fint. Men jeg har været heldig, fordi knuden sad så overfladisk i brystet, at 

man kunne mærke den. Men sådan er det jo desværre ikke altid. Mange cancerknuder sidder dybt 

inde i brystet, og det er derfor, at screening er både vigtigt og nødvendigt. 

Men den offentlige screening stopper ved 69 år, så alle kvinder, som er fyldt 70 år eller mere, bliver 

ikke screenet. Og det på trods af, at en tredjedel af alle nye tilfælde af brystkræft rammer kvinder 

over 70 år, hvilket vil sige omkring 1.500 kvinder om året i Danmark, og tallet er stigende med den 

stigende levealder. Så det er fuldstændig uacceptabelt, at man undlader at screene de ældre. 

Alle ved, at det er meget vigtigt at brystkræft opdages tidligt, og jo tidligere den opdages, des bedre 

er chancen for helbredelse. Så det er uforståeligt, at man svigter kvinder over 70 år ved ikke at 

tilbyde dem screening. I mange tilfælde vil canceren hos den ældre så først blive opdaget, når 

knuden er vokset, og der er kommet spredning, og så er både operation og efterbehandling langt 

mere kompliceret. 

Jeg har været heldig. Men jeg føler med de mange kvinder, som ikke får opdaget deres cancerknude 

i tide. Man taler om et værdigt ældreliv. Må jeg foreslå, at man inkluderer en screening for 

brystkræft, så de ældre ikke kommer til at lide unødigt eller måske endda dø på grund af denne 

meget alvorlige sygdom, som en simpel screening kunne have afværget. 

 

Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra 

Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din 

mailadresse. Følg også JP Debatpå Twitter 
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