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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Flowchart for cytologiscreening   

Flowchart for cytologiscreening af 23-30 årige og 30-59 årige kvinder er opdateret. Særligt har 

det været drøftet om HPV mRNA test skulle bibeholdes i flowchart. Fagudvalget har besluttet 

at HPV mRNA fjernes fra flowchart   

 

Indstillinger: 

 At NSLS tilslutter sig flowcharts for cytologiscreening  

 

./. Bilag 1: Flowchart for cytologiscreening for 23-29 år 

./. Bilag 2: Flowchart for cytologiscreening for 30-59 år 

 

Punkt 2: Kvalitetssikring af analyser  

Fagudvalget har udarbejdet notat om kvalitetsstandarter af HPV analyser som anvendes til 

analyse af læge- og selvopsamlede prøver.  

 

Indstillinger: 

 At NSLS tilslutter sig kvalitetsstandarter for HPV analyser 

 

./. Bilag 3: Retningslinje for kvalitetsstandarter for HPV analyser i screeningsprogammet for 

livmoderhalskræft 

./. Bilag 4: Retningslinje for kvalitetsstandarter for selvopsamlede prøver til HPV analyse 

screeningsprogrammet for livmodehalskræft 

 

Punkt 3: National kodevejledning 

Patobankens informatikudvalg opfyldte ultimo 2019 de ændringsønsker som blev godkendt på 

NSLS møde 27. marts 2019. I videre drøftelser har fagudvalget identificeret yderligere to 

koder som ønskes oprettet: M090?? (Humant DNA ikke påvist) og M090?? (For lidt materiale til 

p16/ki67). Yderlig findes det hensigtsmæssigt, at ÆAA01Y omdøbes fra "kontrol ønskes" til 

"kontrol ønskes efter klinisk vurdering". Alternativt, hvis ÆAA01Y ikke kan omdøbes, at en ny 

kode for "kontrol ønskes efter klinisk vurdering" i stedet oprettes.  
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Fagudvalget ønsker, at NSLS godkender ændringsønsker, så disse kan overbringes til 

Patobankens Informatikudvalg, og medtages i næste opdatering af Sundhedsdatastyrelsens 

officielle SNOMED-klassifikation.  

 

Indstilling: 

 At NSLS tilslutter sig, at fagudvalget fremsender SNOMED-kodeønsker til Patobankens 

Informatikudvalg 

 

Punkt 4: Næste møde 

Næste møde afholdes den 15. april 2020 i Århus 
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