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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra den 4. november 2019 og 4. marts 2020 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde 4. november 2019 

./. Bilag 2: Referat fra NSLS møde 4. marts 2020 

 

Punkt 3: Selvopsamlede prøver i forbindelse med anden påmindelse v/ Marianne 

Waldstrøm 

Sundhedsdirektørkredsen tilsluttede sig på møde den 13. december 2019, at selvopsamlede 

prøver i forbindelse med anden påmindelse skal igangsættes som en tilvalgsmodel.  

Fagudvalget har på den baggrund lavet lettere opdatering af notat om selvopsamlede prøver 

(bilag 3), og udarbejdet flow-chart for opfølgning (bilag 4) 

Der udestår stillingtagen til eventuelt udbud for prøvetagningskit og eventuelt andet materiale 

i forbindelse med udsendelse af testkit samt pakke- og distributionsopgaven. Desuden udestår 

beskrivelse af it-løsningen samt sikring i regionerne af økonomi til at kunne løfte opgaven.  

Fagudvalget anbefaler igangsætning af tiltaget pr. 1. januar 2021.   

  

Indstillinger:  

 At NSLS tilslutter sig den endelige version af notat om selvopsamlede prøver og 

udarbejdet flow-chart 

 At NSLS tilslutter sig at sigte efter igangsætning af selvopsamlede prøver i forbindelse 

med anden påmindelse pr. 1. januar 2021 

 At beskrivelse af og stillingtagen til eventuelle nationale udbud i forbindelse med 

opgaven overgår til de administrative repræsentanter for NSLS 

 At opgaven med beskrivelse af it-løsning, incl. procedure for rekvisition af 

selvopsamlede prøver, overgår til Patobankens Indkalde- og Svarmodul 

 At de administrative repræsentanter opfordres til at sikre økonomi til opstart af 

selvopsamlede prøver i alle regioner pr. 1. januar 2021  

 

./. Bilag 3: 2020_04_03 Notat om selvopsamlede prøver 
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./. Bilag 4: 2020_04_03 Flow-chart selvopsamlede prøver 

 

Punkt 4: Kvalitetssikring af analyser v/ Jesper Hansen Bonde 

Fagudvalget indstiller, at kvalitetsstandarten for cytologi fastholdes, indtil den fasede 

implementering er færdigevalueret. Det betyder, at 2012 kvalitetsstanden fortsat er gældende 

indtil videre. På mødet orienteres om baggrunden for dette.  

 

Indstilling: 

 At NSLS godkender retningslinje for kvalitetsstandarter for cytologiscreening. 

 

./. Bilag 5: Retningslinje for kvalitetssikring af cytologi screening 

 

Punkt 5: National kodevejledning v/ Susanne Merete Nielsen 

Fagudvalget finder, at det for monitoreringens skyld vil være hensigtsmæssigt, hvis alle 

portiobiopsier taget ved KBC af speciallæge altid kodes på samme vis (T83110, 

portioslimhinde), og herefter suppleres med om transformationszonen er repræsenteret eller 

ej. Denne kodepraksis stemmer dog ikke overens med anbefalinger i kodevejledning for 

cervixcancer udgivet af Dansk Patologisk Selskab (DPAS) (https://www.patobank.dk/wp-

content/uploads/2019/10/B._Cervixcancer.pdf). Fagudvalget ønsker derfor kontakt til DPAS 

med opfordring til, at kodevejledningen opdateres med dette inden 1. september 2020. 

Fagudvalget ønsker herved at sikre, at der er overensstemmelse mellem disse to delvist 

overlappende dokumenter.  

En kodevejledning med forbehold for mulige ændringer er vedhæftet (bilag 6, forbehold er 

markeret med rødt).  

 

Efter afklaring af ovenstående, og i overensstemmelse med beslutning på NSLS møde den 29. 

maj 2019, vil fremadrettede opdateringer af den nationale kodevejledning herefter kunne 

foregå i regi af Patobankens Indkalde-og Svarmodul. 

 

Indstillinger: 

 At NSLS tilslutter sig kontakt til DPAS med henblik på at få opdateret kodevejledning 

for cervixcancer. 

 At NSLS godkender National kodevejledning med forbehold for røde markeringer 

 

./. Bilag 6: National kodevejledning for cervixcytologi (med forbehold) 

 

Punkt 6: Informationsstrategi i forbindelse med differentieret implementering af HPV 

screening v/ Jørgen Madsen 

På NSLS møde den 17. september 2019 blev der nedsat et midlertidigt fagudvalg for 

informationsstrategi i forbindelse med differentieret implementering af HPV screening.  

Fagudvalget har afholdt flere møder, hvor også kommunikationsrådgivere har deltaget. 

Fagudvalget har udarbejdet vedlagte forslag til kommunikationsplan, som hermed fremlægges 

til drøftelse. 

 

Indstillinger: 

 At NSLS drøfter vedlagte udkast til kommunikationsplan 
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 At NSLS beslutter, at endelig godkendelse af informationsstrategien kan ske snarest 

ved mailrunde. 

 

./. Bilag 7: Udkast til kommunikationsplan for HPV screening 

 

Punkt 7: Differentieret implementering af HPV screening v/ Berit Andersen  

Sundhedsdirektørkredsen tilsluttede sig på møde den 17. januar 2020 notat om differentieret 

implementering af HPV screening med opstart 1. september 2020. Forud for dette havde 

Sundhedsstyrelsen tilsluttet sig notatet (bilag 8). Inden opstart af den differentierede 

implementering skal notat med alle bilag endeligt godkendes af sundhedsdirektørkredsen og 

Sundhedsstyrelsen. Det tilstræbes, at dette sker på sundhedsdirektørmøde den 29. maj 2020, 

med forudgående fremlæggelse for Sundhedsstyrelsen.    

 

På mødet vil tidsplanen blive gennemgået. 

 

Invitationer og påmindelser er udarbejdet (bilag 9). I processen har de været tilsendt 

praktiserende læger John Brodersen og Hanne Heje. John Brodersen har foreslået at inddrage 

borgere i testning af, om informationerne forstås korrekt af målgruppen. Der er tale om 

skabeloner, som regionerne kan tilpasse i et omfang, som er relevant for eventuelle forskelle 

mellem regionerne.  

 

Fagudvalget har desuden udarbejdet en monitoreringsplan (bilag 10). Der vil blive taget 

kontakt til RKKP med henblik på løbende udtræk af data i tabeller som beskrevet i 

monitoreringsplanen.   

 

Endelig er fagudvalget opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens informationspjece om screening 

for livmoderhalskræft skal opdateres.  

 

Indstillinger: 

 At tidsplanen gennemgås 

 At NSLS tilslutter sig monitoreringsplan 

 At NSLS tilslutter sig skabeloner for invitationer og påmindelser 

 At Sundhedsstyrelsens observatør orienterer om proces for udarbejdelse af det nye 

informationsmateriale om screening for livmoderhalskræft 

 

./. Bilag 8: SSTs Bemærkninger til sagsfremstilling vedr. differentieret implementering af HPV 

screening 

./. Bilag 9: Udkast til invitationer og påmindelser (30-59 år) 

./. Bilag 10: Plan for monitorering af indsatsen 

 

Punkt 8: Eventuelt  

 

Punkt 9: Næste møde 

Næste møde afholdes den 17. juni 2020. Der vil blive fremsendt mødeindkaldelse.  
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