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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Berit Andersen  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra den 27. marts 2019 v/Berit Andersen  

 

./. Bilag 1: Referat fra 4. NSLS møde 27. marts 2019 

 

Punkt 3: Tilbud om selv-opsamlede prøver ved 2. reminder v/ Marianne Waldstrøm 
Der gives en status over drøftelser og beslutninger i fagudvalget.  

 

Indstilling:  

 At NSLS drøfter den videre proces.  

 

Punkt 4: Differentieret implementering af HPV baseret screening v/ Berit Andersen  

I forlængelse af forrige møde i NSLS har Region Sjælland og Region Nordjylland har indvilget i 

at benytte genotypning med HPV type 16/18 under forudsætning af, at udstyr til udvidet 

genotypning kan anvendes.  

Aktuelt arbejder fagudvalget på plan for monitorering af effekt samt en national retningslinje 

for implementeringen. Dette vil blive fremlagt til et kommende møde.  

De administrative repræsentanter i NSLS giver på mødet en orientering om status og tidsplan 

for økonomiforhandlinger. 
 

Indstillinger: 

 At NSLS tager orienteringen til efterretning 

 

Punkt 5: Forskelsbehandling af kvinder med samme diagnose v/ Susanne Nielsen  

Susanne Nielsen har rejst bekymring om algoritmer for differentieret implementering af HPV 

screening. Det drejer sig om, at kvinder med samme kombinationer af diagnoser (fx ASCUS og 

HPV positiv) behandles forskelligt afhængig af hvilket flowchart for HPV-armen en regionen 

benytter. Susanne Nielsen fremlægger på mødet.  
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Indstilling: 

 At NSLS drøfter bekymring.  

 

Punkt 6: Flowcharts og screeningsalgoritmer for cytologi-arm v/ Rikke Holst Andersen  

På seneste møde i NSLS, blev det besluttet at flowcharts og screeningsalgoritmer for cytologi-

screening skal i høring, inden endelig godkendelse.  

På mødet i gives en orientering om status.   

 

Indstilling: 

 At NSLS tager orientering til efterretning. 

 

./. Bilag 2: Udkast til flowcharts for cytologi-screening 

 

Punkt 7: National SNOMED-kodevejledning   

Patobankens Indkalde- og Svarmodul varetager fremadrettet opgaven med opdatering af den 

nationale SNOMED-kodevejledning. Udgangspunktet er det arbejde, der er udført i 

fagudvalget. Endvidere skal Patobankens Indkalde- og Svarmodul fremover sikre løbende 

opdatering af den nationale SNOMED-kodevejledning, og sikre at implementere ændringer i 

algoritmer for visitering af prøver, indkaldelser, svarbreve, og påmindelser ved manglende 

opfølgning, hvis dette er nødvendigt. 

 

Indstilling: 

 At NSLS tager orienteringen til efterretning 

 At NSLS tilslutter sig, at fagudvalg i NSLS for national kodning kan nedlægges 

 

Punkt 8: National audit ved tilfælde af livmoderhalskræft og tilfælde af manglende 

opfølgning af kvinder med svære celleforandringer  v/ Berit Andersen  

Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler, at der udføres national audit på nydiagnosticerede tilfælde 

af livmoderhalskræft, uanset kvindens alder på diagnosetidspunktet, samt national audit for 

tilfælde af svære celleforandringer, som ikke er fulgt op iht. gældende anbefalinger.  

Det foreslås at nedsætte et fagudvalg, som skal udarbejde udkast til fælles nationale 

skabeloner for disse audits samt foreslå en procedure for forløbet af årlige nationale audits. 

Fagudvalget for den national kodevejledning har allerede udarbejdet forslag til supplerende 

SNOMED-koder der kan anvendes i forbindelse med audit af livmoderhalskræfttilfælde. Dette 

forslag vil blive overdraget til det ny nedsatte fagudvalg.  

 

Indstilling: 

 At NSLS tilslutter sig nedsættelse at nyt fagudvalg  

 At NSLS drøfter og beslutter tidsplan for arbejdet   

 At NSLS finder tovholder og medlemmer til fagudvalget  

 

Punkt 9: Eventuelt v/Berit Andersen  

 

Punkt 10: Næste møde 

 

DER SERVERES FROKOST TIL MØDET 
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