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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 9. juni 2021 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde NSLS møde 9. juni 2021 

 

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

På seneste NSLS møde blev italesat enkelte uhensigtsmæssigheder i forhold til at forlængelse 

af screeningsinterval fra tre til fem år i HPV armen. Patobankens Indkalde- og Svarmodul har 

siden udviklet og testet en pop-up der kan advisere cytobioanalytikere om, at foretage en HPV 

test i de tilfælde.  

 

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

NSLS i gang med at lave beregninger vedrørende 1. milepæl i evalueringsplanen. Præliminære 

opgørelser præsenteres og drøftes på mødet. 

 

Indstillinger: 

 At NSLS drøfter præliminære opgørelser vedr. 1. milepæl 

 At NSLS godkender dokument om procedurer for forfatterskaber   

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver v/ Marianne Waldstrøm 

I forlængelse af seneste møde i NSLS har sekretariatet for NSLS i samarbejde med fagudvalget 

udarbejdet en kravsspecifikation, der er tilsendt it-leverandøren bag Patobanken. Endelig 

tilbagemelding vedr. tidsplan og pris fra leverandøren afventes. Det er dog ikke forventeligt, at 

et nationalt it-system i Patobanken kan være færdig før 2023.  

 

Da det er ønskværdigt at komme i gang tidligere, har fagudvalget siden seneste møde arbejdet 

videre i retning af, at regionerne kan gå i gang med delvist egne løsninger i mellem-perioden 

op til, at det bliver muligt med en permanent national løsning.  

 

Hvad angår administrativt it-system er det undersøgt, om regionerne kan benytte Region 

Hovedstadens It-system midlertidigt. Region Midtjylland ønsker dog at anvende egne 

administrative procedurer frem mod den endelige nationale løsning, og eventuelt indkøb af it-

løsning for øvrige regioner er under udbudsgrænsen. Det er derfor indstillingen, at alle 

regioner i mellemperioden kan anvende den ønskede it-løsning, som kan være eget system 

eller Region Hovedstadens system. Dette vil gøre, at der i mellem-perioden er mindre forskelle 

mellem løsningen for borgerne, fx hvad angår udsendelse af SMS-beskeder.  

Dato 25.11.2021  
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Region Hovedstaden har tilbudt at håndtere §80 annoncering og evt. efterfølgende udbud af 

testkit, hvis det bliver relevant. Dette kan igangsættes efter godkendelse af den endelige plan 

for selvopsamlede prøver i Sundhedsdirektørkredsen.   

 

Pakning af prøvemateriale til borgerne skal i mellem-perioden foregå i egen region. 

Sekretariatet for NSLS vil i samarbejde med fagudvalget for selvopsamlede prøver igangsætte 

en proces, så pakning kan komme i udbud og integreres i den kommende nationale løsning fra 

omkring 2023.  

 

Sekretariatet for NSLS foreslår, at der udarbejdes skabeloner for fælles information til 

borgerne i mellem-perioden  

 

Sekretariatet for NSLS er i forsat korrespondance med Dansk Selskab for Almen Medicin 

(DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), med henblik på afdække ønsker og 

muligheder for kopi-svar til egen læge.  

 

Umiddelbart efter møde i NSLS kan sekretariatet for NSLS i samarbejde med Danske Regioner 

gå videre med godkendelse af kommende proces i Sundhedsdirektørkredsen,  

 

Indstillinger: 

 At NSLS tilslutter sig, at regionerne i mellem-perioden frem mod en forventet national 

løsning omkring 2023 løbende kan gå i gang med egne løsninger hvad angår it og 

pakning af testkit.  

 At NSLS tager øvrige orienteringer til efterretning.   

 

Punkt 5: Kampagne for øget screeningsdeltagelse v/ Jesper Bonde 

Fagudvalg for kommunikation har den 15. november 2021 afholdt møde om en kampagne i 

screeningsprogrammet for livmoderhalskræft med henblik på at øge deltagelse. Fagudvalget 

drøftede primært et konkret forslag fra Region Hovedstaden v/ Jesper Hansen Bonde. Det 

besluttedes at gå videre med Region Hovedstadens forslag til kampagne, herunder at Region 

Hovedstaden – med de på mødet faldne bemærkninger – får afdækket bl.a. de økonomiske 

aspekter i en kampagne samt involvering af samarbejdspartnere. Endvidere var der på mødet 

enighed om at gå efter en generel kampagne. 

 

Indstilling: 

 At NSLS tager orienteringen til efterretning 

 

Punkt 6: Forslag om ændret ordlyd i opfølgningsanbefalinger v/ Berit Andersen 

NSLS har modtaget en henvendelse fra Region Midtjylland om opfølgning i henhold til 

udrednings- og behandlingsretten for de prøvesvar, der anbefales opfølgning ved gynækolog. 

Der er aktuelt ikke en SNOMED-kode tilknyttet denne rettighed for borgerne.   
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Indstilling: 

 At NSLS tilslutter sig henvendelse til Patobankens Indkalde- og svarmodul om 

oprettelse af en ny SNOMED-kode, samt at indkaldemodulet beslutter præcist, hvilke 

koder, der samtidigt bør udgå.  

 

Punkt 7: Kvitteringsbreve for framelding 

Patobankens Indkalde- og Svarmodul har udarbejdet forslag til ordlyd i to typer af 

kvitteringsbreve (jf. bilag 3). Kvitteringsbreve dannes hvis en kvinde grundet en framelding 

aldrig mere inviteres til screening for livmoderhalskræft. Således dannes ikke kvitteringsbreve 

til kvinder, der midlertidigt frameldes medmindre, at den midlertidige framelding indebærer, at 

kvinden er ældre end 65 år når frameldingen ophører. De to typer af kvitteringsbreve omfatter 

1) kvinder, der er frameldt via sundhed.dk, framedling.dk, eller via indkaldemodulet i 

patologiafdelinger/screeningssekretariater, og 2) kvinder, der er frameldt vha. en SNOMED-

kode (ÆAA030 frameldes screening for livmoderhalskræft) 

Ordlyd i kvitteringsbrevene vil blive lagt på hjemmesiden for NSLS.  

 

Indstilling: 

 At NSLS godkender ordlyd i kvitteringsbrevene 

 

./. Bilag 2: UDKAST Kvitterings breve 01_09_2021 

 

Punkt 8: Gennemgang af anbefalinger fra DKLS årsrapport 2020 v/Marianne Waldstrøm 

I regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har Dansk kvalitetsdatabase 

for livmoderhalskræftscreening (DKLS) udarbejdet en ny årsrapport med resultater fra 2020 

(Årsrapport 2020). Rapporten er offentliggjort juni 2021. Anbefalinger fra styregruppen 

præsenteres. Et kort overblik over anbefalinger er vedhæftet (jf. bilag 4).   

 

Indstilling:  

 At NSLS gennemgår anbefalingerne og drøfter, om der på den baggrund aktuelt skal 

igangsættes tiltag i regi af NSLS. 

 

./. Bilag 3: Overblik over DKLS´s anbefalinger – Årsrapport 2020 

 

Punkt 9: Nye anbefalinger om svangreomsorg v/ Jeppe Bennekou Schroll 

Sundhedsstyrelsen har i 2021 udgivet nye anbefalinger for svangreomsorg, hvori der på side 

132 punkt 6.7 beskrives, at der anbefales screening i første trimester af graviditeten. Der er 

også forandring i opfølgning. På mødet orienteres om beslutningen. 

 

Indstilling: 

 At NSLS tager orienteringen til efterretning 

 

Punkt 10: Næste møde 

Der er fastlagt følgende mødedatoer for 2022: 16. marts (fysisk møde i Aarhus), 8. juni, 21. 

september og 30. november 2022. Der vil blive fremsendt mødeinvitationer i Outlook 

 

Punkt 11: Eventuelt 

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/
https://www.sundhed.dk/content/cms/82/4682_dkls_aarsrapport_2020_offentlig_version.pdf
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-for-svangreomsorgen

