Screening for lungekræft
Screening handler om at teste mennesker, der kan
være i fare for tidlige stadier af en sygdom, før de
udviser nogen symptomer, og giver dem adgang til
en gennemtestet behandling. For at gøre det umagen
værd, skal screeningen:

Hvem screener man?
Retningslinjerne kan variere fra land til land,

tidligt stadie
deltager
Hvorfor screene for lungekræft?
M
tidligt som muligt. De tidlige stadier af lungekræft

screeningkategorien, men det afhænger af tilgangen
til screening i det land, hvor du bor, og kan omfatte
en familiehistorik med lungekræft, tidligere
asbest.
risikogruppen.

lungekræft.

Rutinemæssig screening for lungekræft er

Hvordan screener man for lungekræft?
Den aktuelle metode bruger en lavdosis,

land, der screener for lungekræft, som en del af den
almindelige medicinske undersøgelse. I Canada har

lavdosis CT scan eller LDCT). Det er specielle
til at tage en serie billeder af kroppen inden i.
Dermed danner et tredimensionalt billede, man kan
bruge til at give en mere nøjagtig diagnose.
De nyeste LDCT-scannere kan tage disse billeder

forbereder pt. sine anbefalinger, men rutinemæssig

med din læge.

kombinerede billeder er tydelige nok til at
Fungerer screening?
De første større beviser kom fra den nationale
mennesker, som pt. dør af lungekræft.

Vent
undersøgelse.

mennesker kan sandsynligvis klare sig med kirurgi og
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Hvad sker der efter screeningen?
Screeningen gennemfører LDCT-scanninger, der
tjekker om en persons lunger virker klare. Det er

sandsynligheden for overlevelse. Da scanninger bliver
behandlingerne og resultaterne kun blive bedre.
Forskning i andre screeningsmetoder omfatter:

normalt sundt, luftfyldt lungevæv er blevet fast. Det
kaldes knuder.
nødvendigvis betyder, at der er tale om kræft. Man
brystinfektion. Knuder er forholdsvis almindelige -

Hvad nu, hvis der er knuder?
knuder, vil din læge sammensætte en passende
Screeningprogrammer har en række retningslinjer,
der styrer, hvad man gør.

er lungekræft
Hvad nu, hvis mit land ikke har et
screeningsprogram?
Hvis du mener, at du er i en højrisikogruppe, skal du
tale med din læge, hospitalet eller en lokal
lungekræftorganisation om dine bekymringer. De kan
fortælle dig om de lokale sundhedsydelser, og hjælpe

Screening er ikke en engangskontrol. Regelmæssig

Resumé
Screening for lungekræft med CT-scanning er
Hvad er risiciene?
Screening for kræft er ikke perfekt.Visse
usædvanlige pletter kan ligne kræft, selvom de ikke

tidligt hos mennesker med høj risiko. Det er
mennesker kan blive behandlet for lungekræft
udsigter.

yderligere, unødvendige tests.
LDCT-scanninger udsætter folk for meget lave
røntgen, men meget lavere end en almindelig CT-

ønsker det, kører der pilotprojekter i mange
lande verden over.
Tjek med dine lokale lungekræft- organisationer,
nærheden af dig
Text

ved screening for brystkræft.
Hvad er næste skridt for screening?
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