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Møde i den Nationale Styregruppe for 

Livmoderhalskræftscreening (NSLS), 

4. november 2019 kl. 11.00-15.00, 

Vejle Sygehus, Baghuset, Bygning K,  

Beriderbakken 4, 7100 Vejle 

 
 

 
 

 

 

Inden mødet er der for interesserede rundvisning (kl. 10.00 - 11.00) på 

Patologi, ved Marianne Waldstrøm (MW) 

 

DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden v/Berit Andersen (BA)  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra den 17. september 2019 v/BA  

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde 17. september 2019 

 

Punkt 3: Flowchart for cytologi af 23-29 årige og 30-59 årige v/ Elsebeth Lynge  

Det er blevet arbejdet med at opgøre effekten af mRNA i flow-charts til 23-29 årige kvinder. På 

mødet orienteres om status for dette arbejde.  

Gry St. Martin deltager i punktet.  

 

Indstilling: 

 At NSLS beslutter, at videre håndtering af overvejelser om, hvorvidt mRNA skal indgå i 

eller udgå af flowchart for såvel 23-29 årige som 30-59 årige kvinder foregår i 

fagudvalget for flowcharts og screeningsalgoritmer for cytologi, hvorefter det 

fremlægges til beslutning på næste NSLS møde. 

 

./. Bilag 2: Udkast til flowcharts for cytologiscreening for 23-29 årige og 30-59 årige kvinder 

 

Punkt 4: Kvalitetssikring af HPV-analyser v/ Jesper Bonde 

Fagudvalget har udarbejdet fornyet udkast til notat, der beskriver forhold vedr. kvalitetssikring 

af HPV analyser, så eventuelt indkøb af apparatur kan påbegyndes. På mødet orienteres om 

indhold i dokumentet.  Dokument er aktuelt rundsendt til medlemmer i fagudvalget og det 

foreslås, at en mailrunde i NSLS endeligt kan godkende dokumentet, når det har været i 

høring.   

 

Indstillinger: 

Dato 29.10.2019  

Bettina Kjær Kristiansen   

AC fuldmægtig 

Tel. +45 7842 2084  

bettkr@rm.dk 
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Side 2 

 Orientering tages til efterretning 

 NSLS beslutter at endelig godkendelse af dokument kan ske snarest ved mailrunde 

 

Punkt 5: Selvopsamlede prøver ifm. anden påmindelse v/ MW 

På foregående NSLS møde blev det besluttet, at to alternative invitationsstrategier ved tilbud 

om selvopsamlede prøver sammen med anden påmindelse (tilvalgsmodel vs. fravalgsmodel) 

skal forelægges sundhedsdirektørerne til beslutning, samt at NSLS ville anbefale 

Sundhedsdirektørkredsen at vælge en tilvalgsmodel, idet NSLS forventer, at denne model 

hurtigst ville kunne implementeres og derved hurtigst sikre øget deltagelse i 

screeningsprogrammet. På den baggrund har fagudvalget revideret notat fra seneste møde. 

Med udgangspunkt i det reviderede notat udformer NSLS et dagsordenspunkt til et kommende 

sundhedsdirektørmøde. 

 

Indstillinger:  

 At NSLS godkender notatet 

 At NSLS drøfter tidsplan og vedtager videre proces 

 

./. Bilag 3: Udkast til notat om invitationsstrategi ved selvopsamlede prøver 

 

Punkt 6: Håndtering af selvopsamlede prøver v/ Rebecca Asbjørn Legarth 

Den 26. april 2019 sendte sekretariatet for NSLS "National instruks for information, 

svarafgivelse og håndtering af manglende opfølgning ved selvopsamlede prøver i 

screeningsprogrammet for livmoderhalskræft" til SST med henblik på vurdering.  

På baggrund af tilbagemelding fra SST har sekretariatet for NSLS præciseret dokumentet, så 

det nu fremgår at kvinden kan fravælge, at der sendes kopi af prøveresultatet til kvindens 

praktiserende læge.  

 

Indstillinger: 

 At NSLS tager orienteringen til efterretning  

 At NSLS tilslutter sig den lettere reviderede instruks, som herefter offentliggørelse 

 

./. Bilag 4: Revideret "National instruks for information, svarafgivelse og håndtering af 

manglende opfølgning ved selvopsamlede prøver i screeningsprogrammet for 

livmoderhalskræft" 

 

Punkt 7: Differentieret implementering af HPV screening v/ BA  

Jf. beslutning på sidste NSLS-møde har fagudvalget den 3. oktober 2019 sendt udkast til notat 

om differentieret implementering af HPV screening hos kvinder i alderen 30-59 år i høring ved 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Dansk selskab for Almen Medicin (DSAM) 

v/ de nyligt udpegede kontaktpersoner og Dansk Patologiselskab (DPAS). Deadline for 

høringssvar var den 28. oktober 2019. Der er indkommet ét høringssvar indenfor tidsfristen fra 

DSAM (bilag 6). I høringssvaret lægges op til mere detaljeret information om overdiagnostik, 

blinding af randomiseringsgruppe for både borgere og praktiserende læger samt en forlænget 

evalueringsperiode. Høringssvar vil blive drøftet på mødet.  
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Side 3 

På mødet gennemgås tidsplanen for differentieret implementering af HPV screening med 

henblik på opstart 1. maj 2020.  

 

Indstillinger: 

 At høringssvar drøftes 

 At alle regioner forholder sig til tidsplan og at denne revideres i fælleskab. 

 

./. Bilag 5: Notat om differentieret implementering af HPV screening hos kvinder i  

    alderen 30-59 år  

./. Bilag 6: Høringssvar fra NSLS´s kontaktperson fra DSAM – Professor John Brodersen, og    

    Høringssvar fra DSOG – Overlæge ph.d. Eva Dreisler  

 

Punkt 8: Hjemmeside for NSLS v/ BA  

Danske Regioner (DR) og sekretariatet for NSLS har udarbejdet hjemmeside for NSLS.  

Hjemmesiden oprettes under danske regioner med DR som administrator. Bettina Kjær 

Kristiansen og Line Møller Rasmussen vil på mødet gennemgå indhold på siden. Det forventes, 

at hjemmesiden er tilgængelig umiddelbart efter NSLS styregruppemøde.     

 

Indstilling 

 At orienteringen tages til efterretning.   

 

Punkt 9: Ny national klinisk retningslinje for behandling af celleforandringer for 

kvinder over 60 år v/ Jeppe Benneshou Schroll  

Den 20. juni 2019 blev en ny national klinisk retningslinje (NKR) for behandling af 

celleforandringer for kvinder over 60 år offentliggjort i regi af SST. På mødet vil Jeppe 

Bennekou Schroll kort gennemgå de væsentligste anbefalinger, herunder det udkast til 

flowchart for kvinder over 60 år der screenes for HPV, der i denne forbindelse er udarbejdet 

(jf. side 4 i nedenstående link).     

 

Indstillinger: 

 At orienteringen tages til efterretning. 

 At NSLS tilslutter sig, at fagudvalget for flowcharts og screeningsalgoritmer udarbejder 

endelig flowchart for kvinder på 60-64 år til præsentation på næste NSLS møde i 

februar 2020. 

 

./. Link til NKR: Celleforandringer på livmoderhalsen – udredning, behandling og opfølgning 

med fokus på kvinder over 60 år 
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Side 4 

https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/nationale-kliniske-retningslinjer-

nkr/puljefinansierede-nkr/celleforandringer-paa-livmoderhalsen 

 

Punkt 10: Revision af forretningsorden v/BA 

På baggrund af drøftelser på seneste møde i NSLS er der foretaget enkelte ændringer i 

styregruppens forretningsorden.  

 

Indstilling:  

 At NSLS godkender den reviderede NSLS forretningsorden 

 

./. Bilag 7: Forretningsorden i NSLS  

 

Punkt 11: Eventuelt v/BA  

 

Punkt 12: Næste møde 

 

DER SERVERES FROKOST TIL MØDET 

 

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/
https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/nationale-kliniske-retningslinjer-nkr/puljefinansierede-nkr/celleforandringer-paa-livmoderhalsen
https://www.sst.dk/da/opgaver/patientforloeb-og-kvalitet/nationale-kliniske-retningslinjer-nkr/puljefinansierede-nkr/celleforandringer-paa-livmoderhalsen

