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Resumé: 

Kvinder i Danmark mellem 50 og 69 år bliver hvert andet år tilbudt en mammografiscreening. I Region 
Syddanmark (RSD) bliver det til ca. 70.000 screeninger årligt. Formålet med screeningen er at opspore 
brystkræft i de tidlige stadier. Jo tidligere behandlingen igangsættes, jo bedre er prognosen for overlevelse. 
Hver screening består af fire røntgenbilleder, der vurderes uafhængigt af to speciallæger - en vigtig men 
ressourcekrævende opgave.  

Et stigende antal undersøgelser årligt, krav til større præcision og bedre kvalitet sætter læger i radiologiske 
afdelinger under et stort pres. Derfor er alle brystradiologiske afdelinger i RSD gået sammen i et projekt for 
at validere og teste et AI-værktøj (kunstig intelligens) til diagnostik af brystkræft for at sikre tidligere og 
måske mere præcis diagnostik, som kan føre til hurtigere igangsættelse af behandling – og dermed bedre 
chance for overlevelse og øget livskvalitet. Samarbejdet sikrer en fælles løsning, så alle kvinder i RSD får 
den samme høje kvalitet uanset hvilket sygehus, de besøger.  

Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg: 

1. Hvorfor det er vigtigt med et AI-værktøj til diagnosticering af brystkræft? 
2. Hvordan man sikrer en datainfrastruktur til validering af AI-projekter?  
3. Hvorfor det er nødvendigt med en fælles løsning i hele regionen? 
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