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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 21. oktober 2020 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde NSLS møde 21. oktober 2020 

 

Punkt 3: Differentieret implementering af HPV screening v/ Berit Andersen  

Differentieret implementering af HPV screening er påbegyndt den 4. januar 2021.  

 

I forbindelse med opstart har der været nyhed på Danske Regioners hjemmeside LINK og 

Sundhedsstyrelsen har bragt en nyhed LINK. Desuden er der sket opdatering af informationer i 

patienthåndbogen på sundhed.dk LINK og LINK, mens opdatering af artikler i lægehåndbogen 

fortsat mangler. Sundhedsstyrelsen har udgivet den nye pjece og andet materiale LINK. 

Desuden har der ad forskellige kanaler været kommunikeret direkte til interessenter i de 

enkelte regioner.  

 

Formanden for NSLS har modtaget en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen som oplevede 

opkald fra praktiserende læger, som ikke oplevede sig velinformerede. Sekretariatet for NSLS 

og regionerne har også fået henvendelser fra almen praksis og speciallægepraksis i 

Gynækologi, som dog altovervejende har været positive.  

 

Hvad angår it er ny invitationsalgoritme, ny sorteringsalgoritme til visitering af prøver i 

patologiafdelingerne samt ny svarbrevsalgoritme implementeret. Der er konstateret enkelte 

uhensigtsmæssigheder, da intentionen er, at forlængelse af screeningsinterval i HPV arm i 

forhold til cytologiarm kun kan ske efter en negativ HPV test eller tidligere invitation til 

deltagelse i screening ved HPV test. Det drejer sig om kvinder, der bliver 30 år efter at have 

deltaget i screening som 27, 28 eller 29-årig samt om kvinder, der afslutter en kontrolprogram 

uden en HPV-test. Der bør igangsættes ændringer så det forlængede screeningsinterval kun 

aktiveres, når der foreligger en negativ HPV test.  

 

På mødet bedes hver region orientere om status på igangsætning af initiativet i egen region, 

hvad angår såvel almen opmærksomhed og spørgsmål fra interessenter samt eventuelle 

faglige udfordringer eller udeståender.   

Dato 27.01.2021  

Bettina Kjær Kristiansen   

AC fuldmægtig 

Tel. +45 7842 2084  

bettkr@rm.dk 

 

 

 

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/
https://www.regioner.dk/nsls/services/nsls-nyheder/ny-screeningsmetode
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Flere-kvinder-faar-undersoegt-celleproever-fra-livmoderhalsen-via-en-HPV-test
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/celleforandringer/celleforandringer-og-celleproeve-fra-livmoderhalsen/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/celleforandringer/livmoderhalskraeft-og-hpv/
https://www.sst.dk/da/Viden/Screening/Screening-for-kraeft/Livmoderhalskraeft
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Side 2 

 

Indstillinger: 

 Alle regioner redegør for status på opstart i egen Region Midtjylland 

 At NSLS tilslutter sig intentionen om, at et forlænget screeningsinterval i HPV arm i 

forhold til cytologiarm kun kan finde sted efter negativ HPV-test eller tidligere invitation 

til deltagelse i screening ved HPV test  

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver v/ Marianne Waldstrøm 

Repræsentanter fra regionerne har været på studiebesøg til Patologiafdelingen i Hvidovre, for 

at se RHs daglige drift af selvopsamlede prøver inklusiv præsentation af RHs lokale IT-løsning.  

 

I RH rekvireres børster fra en ekstern leverandør, og de sendes efterfølgende direkte til et 

eksternt firma der forpakker børsterne med informationsmateriale, returkuvert etc., hvorefter 

det samlede testkit sendes til RH. Når en kvinder har bestilt et testkit på hjemmesiden: 

https://www.hpv-hjemmetest.dk tilføjer RH et personligt invitationsbrev, børsterne scannes og 

linkes til et cpr-nummer, og det sendes til kvinden med almindelig post. Udsendelser, 

påmindelse om manglende returnering af børster, sms notifikationer etc. administreres i RHs 

lokale IT system med information fra hjemmesiden. Når en kvinde sender en selvopsamlet 

prøve ind til analyse, oprettes en rekvisition i Patobank. Prøvesvar til kvinder kan afsendes 

med svarbrevsalgoritmen, hvis svarbrevsalgoritmen opgraderes.  

 

Ved implementering af selvopsamlede prøver kan regionerne rekvirere for-pakkede testsæt 

som regionerne selv sørger for at udsende til de relevante kvinder.  

 

Besøgende i RH har alle fundet, at RHs løsning er veldrevet med alle de funktionaliteter i IT 

systemet, der ønskes. Fagudvalget foretrækker som udgangspunkt alligevel en løsning, som er 

indarbejdet i det system, som i forvejen anvendes til administration af 

livmoderhalskræftscreeningsprogrammet. En udvikling af en sådan integreret løsning risikerer 

dog at udsætte opstart af selvopsamlede prøver, hvilket er uheldigt, da selvopsamlede prøver 

forventes at have en væsentlig positiv effekt på deltagelsen i screeningsprogrammet.  

  

Udbudsjurister og indkøbskonsulenter fra flere regioner har henover efteråret drøftet, om det 

er muligt lave en national aftale på børsterne baseret på en § 80 annoncering annonceret via 

RHs indkøbskontor på vegne af alle regioner. Fagudvalget ønsker en vurdering af, om 

forpakning og forsendelsesmateriale kan følge samme udbuds-model som indkøb af børster.  

 

Fagudvalget anbefaler en fælles opstartsdato, evt. med mulighed for forskudt opstart indenfor 

få måneder, så lokale uforudsete forhold kan håndteres.  

 

Indstillinger: 

 At NSLS tilslutter sig, at RHs lokale IT løsning ønskes kopieret til øvrige regioner i en 

periode indtil en løsning i det fungerende IT-system kan komme på plads 

 Såfremt NSLS kan tilslutte sig anvendelsen af RHs lokale IT løsning i en begrænset 

periode, overdrages det til administrative repræsentanter at sikre sig, at dette kan 

godkendes af IT organisationer i alle regioner  

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/
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 At NSLS tilslutter sig, at det overdrages til administrative repræsentanter at afklare og 

evt. iværksætte at RH varetager nødvendigt udbud m.v. med henblik på indkøb af 

børster, forpakning og forsendelsesmateriale 

 At NSLS drøfter tidsplan og identificerer udfordringer, som efterfølgende skal håndteres  

  

Punkt 5: Bevilling til kampagne, informationsmateriale, etc. v/ Jørgen Marinus Madsen 

Sundhedsdirektørkredsen besluttede på møde den 17. januar 2020 at afsætte 200.000 kr. til 

kommunikation (kampagne, informationsmateriale etc.) i forbindelse med opstarten af 

differentieret HPV screening.  

 

Den nedsatte kommunikationsgruppe har drøftet anvendelsen af den tildelte bevilling. Der er 

enighed om, at det ikke er relevant at sigte mod en generel informationskampagne til 

befolkningen om initiativet, bl.a. fordi budskabet kan være svært at kommunikere på en enkel 

måde. Derimod er valgt en strategi, hvor kommunikationsindsatsen primært er rettet mod de 

sundhedsprofessionelle, som så (efterfølgende) har mulighed for at orientere videre til 

kvinderne, hvis det er relevant. Den gennemførte strategi har ikke umiddelbart nogen 

økonomiske konsekvenser.  

 

Tilbage står et uafklaret spørgsmål om de ubrugte bevilgede midler på 200. 000 kr. Flere i 

kommunikationsgruppen er af den opfattelse, at pengene med fordel kan anvendes til en 

landsdækkende generel informationskampagne for at øge deltagelsen i screeningsprogrammet. 

Dette rejser så spørgsmålet om, hvorvidt NSLS har mandat til at anvende de 200.000 kr. til en 

landsdækkende informationskampagne med det mål at øge deltagelsen i 

screeningsprogrammet frem for en mere specifik indsats rettet mod at informere om det 

konkrete projekt: Implementering af HPV – screening? 

 

Indstilling: 

 NSLS drøfter brugen af de afsatte kommunikationsmidler på 200.000 kr., herunder 

hvorvidt der skal arbejdes videre med en generel informationskampagne om 

livmoderhalskræftscreeningsprogrammet mhp. at øge deltagelsen. 

 

Punkt 6: Kvalitetsstandarder for P16/Ki67 v/ Rikke Holst Andersen 

Som aftalt på NSLS møde den 15. april 2020 (Jf. referat, punkt 8) har Region Syddanmark og 

Region Midtjylland udarbejdet fælles kvalitetsstandarder for håndtering af P16/ki67 analyser 

(jf. bilag 2) 

 

Indstilling: 

 At NSLS godkender retningslinje for kvalitetsstandarter for P16/ki67 

 

./. Bilag 2: Retningslinje for kvalitetsstandarter for P16/ki67  

 

Punkt 7: COVID19 og tilslutning til screening for livmoderhalskræft 

Sekretariatet for NSLS modtager løbende henvendelser om deltagelsen i kræftscreening i 

forbindelse med COVID19, herunder deltagelse i screening for livmoderhalskræft. NSLS har 

tidligere drøftet dette på møde d. 26. august 2020 under punktet eventuelt, hvor den 

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/
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umiddelbare oplevelse var, at der igen var øget aktivitet i programmet, samt at der ikke var 

behov for et øget kommunikationsindsats for at øge deltagelsen.  

 

På mødet bedes alle regioner give status på aktivitet i egen region.  

 

Indstilling:  

 Regionerne giver status på aktivitet i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet i 

forbindelse med COVID19 

 Det drøftes og besluttes, om der er behov for en særlig indsats for at øge deltagelsen, 

hvis den er faldende i forbindelse med COVID19 

 

Punkt 8: Screening for livmoderhalskræft på sundhed.dk 

Den 15. januar 2021 blev det muligt for kvinder at framelde sig screening for 

livmoderhalskræft på Sundhed.dk under menupunktet "Registreringer". I en overgangsperiode 

på mere end et år vil framelding.dk fungere sideløbende hermed. Skal en kvinde gentilmeldes 

skal hun uændret tidligere forsat kontakte et screeningssekretariat. I ny kravspecifikation til 

udbud for Patobank er der stillet krav om at kunne gentilmelde til screeningsprogrammet via 

sundhed.dk. 

 

Indstilling: 

 At NSLS tager orientering til efterretning  

 

Punkt 9: Næste møde 

Næste møde afholdes onsdag den 9. juni 2021 

 

Punkt 10: Eventuelt 

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/

