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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 3. februar 2021 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde NSLS møde 3. februar 2021 

 

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

Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er i samarbejde med sekretariatet for 

NSLS i gang med at lave opgørelser vedrørende 1. milepæl i evalueringsplanen. De første 

resultater forventes at blive præsenteret på NSLS møde i september 2021. 

 

På mødet bedes hver region orientere om status på differentieret implementering af HPV 

screening hvad angår såvel almen opmærksomhed, spørgsmål fra interessenter samt 

eventuelle udfordringer eller udeståender.   

 

Indstillinger: 

 Orientering vedrørende opgørelser til 1. milepæl tages til efterretning  

 Alle regioner redegør for status på drift i egen region 

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver v/ Marianne Waldstrøm. 

Fagudvalget har udarbejdet flowcharts for selvopsamlede prøver (jf. bilag 2) og vejledning for 

SNOMED-kodning af selvopsamlede prøver (jf. bilag 3).  

 

NSLS har på møde den 3. februar 2021 tilsluttet sig, at der i første omgang arbejdes med en 

model for it, hvor Region Hovedstadens it-system anvendes indtil der kan komme en mere 

langsigtet løsning i regi af Patobankens Indkalde- og Svarmodul. NSLS har tilsluttet sig dette 

ud fra et ønske om at komme hurtigt i gang med selvopsamlede prøver, eftersom det 

forventes at give en stor samlet gevinst for screeningsprogrammet. Siden seneste møde er det 

afklaret, at valg af RHs it-system skal være for minimum 3 år. 

 

Administrative repræsentanter arbejder på aftaler vedrørende økonomi, indkøb af it, prøvekit 

og forpakning (samt materialer hertil) og bedes på mødet give en status.  

 

Hvad angår kopisvar til egen læge på selvopsamlede prøver, har fagudvalget haft 

problemstillingen forelagt for Sundhedsstyrelsen, som har videresendt til Sundhedsministeriet 

(SUM). Afgørelsen fra Sundhedsministeriet (SUM) angiver, at kvinder skal have mulighed for at 
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frabede sig, at HPV positive kopisvar blev sendt til kvindens læge. Der er i øjeblikket yderligere 

en dialog med almen praksis om hvorvidt der generelt ønskes tilsendt kopisvar eller om det 

skal udelades. 

 

Indstillinger: 

 Flowchart for selvopsamlede prøver (bilag 2) og SNOMED-kodning for selvopsamlede 

prøver godkendes (bilag 3) 

 Det godkendes, at der arbejdes frem mod en løsning, hvor alle regioner binder sig til en 

3 årig kontrakt med RH's it-leverandør  

 Alle regioner redegør for status på afklaringspunkter i forhold til implementering af 

selvopsamlede prøver 

 Orientering vedrørende kopisvar til egen læge tages til efterretning 

 Tidspunkt for opstart af tilbud om selvopsamlede prøver drøftes 

 

./. Bilag 2: UDKAST_Flowchart Selvopsamlede prøver 

./. Bilag 3: UDKAST_SNOMED kodning selvopsamlede prøver  

 

Punkt 5: COVID19 og tilslutning til screening for livmoderhalskræft v/Berit Andersen 

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) har snart færdigudarbejdet 

årsrapporten for 2020. Rapportens resultater er stadig præliminære og rapporten har ikke 

været i høring, men det tyder på, at det totale antal af prøver i 2020 er faldet med ca. 10% 

siden 2019. Det kan dog ikke siges, om dette helt eller delvist skyldes COVID-19, ligesom 

deltagelsen under COVID-19 stadig ikke kan beregnes. NSLS har tidligere drøftet, at en indsats 

kan være relevant.  

 

Indstilling:  

 Det genovervejes, om der er på nuværende tidspunkt er behov for en særlig indsats for 

at øge deltagelsen i screeningsprogrammet 

 

Punkt 6: Brevtekster på flere sprog v/Berit Andersen 

I forbindelse med udarbejdelse af ordlyd i breve med tilbud om selvopsamlede prøver er det 

blevet drøftet, om og hvordan der bør gives informationer på flere sprog, samt hvilke sprog 

det kunne dreje sig om.  Der kan fx være tale om, at al tekst er på både dansk og engelsk i 

selve brevene, eller det kan måske være tilstrækkeligt, at der er et link til engelsk information 

om screeningsprogrammet i det dansksprogede brev.  

 

Som en indledende afklaring ønskes et overblik over, hvordan regionerne i øjeblikket anvender 

breve og informationer på andre sprog end dansk i screeningsprogrammet for 

livmoderhalskræft.    

 

Indstilling: 

 At regionerne redegør for, hvorledes der i dag kommunikeres på andre sprog end dansk 

i breve og på hjemmesider 

 At det drøftes og besluttes, om og hvordan der evt. arbejdes videre med en fælles 

national tilgang til dette, fx i et ad hoc udvalg 

 

Punkt 7: Kommissorium v/Berit Andersen  

Sekretariatet for NSLS foreslår, at det nuværende kommissorium (jf. bilag 4) opdateres, 

således at punkt 3 i afsnittet "Medlemmer af styregruppen" ændres fra "tre" til "fem". 

Ændringen foreslås dels fordi, at der hele tiden har været fire repræsentanter fra 
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patologi/mikrobiologi/molekylærbiologi, og dels fordi mange omlægninger i 

livmoderhalskræftscreeningsprogrammet inkluderer patologiafdelingerne, hvorfor det er en 

fordel med et medlem fra en patologiafdeling i alle fem regioner. Hvis ændringen foretages kan 

nuværende medlemmer af NSLS fortsætte deres medlemskab.   

 

Indstilling  

 Forslag til ændring af kommissorium godkendes 

 

./. Bilag 4: Kommissorium for National Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening (NSLS) 

 

Punkt 8: Næste møde 

Næste møde afholdes som fysisk møde onsdag den 1. september 2021 fra 11.00-14.00 i 

Aarhus 

 

Punkt 9: Eventuelt 
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