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Referat fra møde i den Nationale Styregruppe for  

Livmoderhalskræftscreening (NSLS),  

26. august 2020 kl. 11.00-13.00  
Virtuelt møde 
 

 

 

 

Tilstede:  

Berit Andersen (BA), Ledende overlæge, Professor, Afdeling for Folkeunder- 

søgelser (AF), Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland (RM) 

(Formand og mødeleder)  

Jesper Hansen Bonde (JHB), Molekylærbiolog, seniorforsker, ph.d., 

Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden (deltog fra kl. 

9.45) 

Mari-Ann Munch, Chefkonsulent, Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland  

Jørgen Marinus Madsen (JMM), AC-fuldmægtig, Sagsbehandling, Praksis, Region Syddanmark  

Dorrit Thode (DT), Specialkonsulent, Patientforløb og Økonomi - Sundhedsplanlægning, Region 

Nordjylland (går tidligere) 

Marianne Waldstrøm (MW), Ledende overlæge, MPM, Klinisk Patologi, Vejle, Sygehus Lillebælt, 

Region Syddanmark 

Jeppe Bennekou Schroll (JBS), Afdelingslæge, ph.d., Gynækologi og Obstetrik, Gynækologisk-

Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden  

Elsebeth Lynge (EL), Professor, Københavns Universitet og Nykøbing Falster Sygehus, Region  

Sjælland  

Christian Hedegaard Ranch, Konsulent, Center for Sundhed, Enhed for Det Nære 

Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden  

Holger Schildt Knudsen (HSK), AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen, RM  

Rikke Holst Andersen, Afdelingsbioanalytiker, Patologi, Regionshospitalet Randers, RM  

Susanne Merete Nielsen (SMN), Bioanalytiker, Patologiafdelingen Næstved, Region Sjælland  

Annette Wittrup Enggaard (AWE), Specialkonsulent, Evidens, uddannelse og beredskab 

Sundhedsstyrelsen (SST) (Observatør) 10.30-11.30 

Reza Serizawa (RS), Overlæge, Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden 

(Gæst) (deltog fra kl. 9.45-10.00) 

Bettina Kjær Kristiansen(BKK), AC fuldmægtig, AF, Regionshospitalet Randers, RM (Referent)  

 

Ikke til stede:  

Jakob Schelde Holde, Seniorkonsulent, Danske Regioner (Observatør)  

Søren Lunde, Speciallæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg  

Universitetshospital, Region Nordjylland  

 

 

 
 

Dato 18.06.2020  

Bettina Kjær Kristiansen   

AC fuldmægtig 

Tel. +45 7842 2084  

bettkr@rm.dk 
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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

Blev godkendt uden bemærkninger 

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 17. juni 2020 

Vedr. punkt 7: Det er sammen med Danske Regioner planlagt, at der kan laves en fælles 

hjemmeside for alle tre kræftscreeningsprogrammer. Fra denne side linkes til regionale 

hjemmesider, hvor det er muligt for sekretariaterne løbende at opdatere alle dokumenter.  

 

HSK ønskede generelt, at administrative repræsentanters bemærkninger bliver mere synlige i 

referaterne, og at der til møderne er mere lydhørhed overfor kommentarer derfra. Aktuelt 

gælder det særligt hvad angår selvopsamlede prøver. BA opfordrede til at kommentere på 

referaterne, når de opleves mangelfulde. 

 

Punkt 3: Differentieret implementering af HPV screening   

BA orienterede fra møde i Sundhedsstyrelsen. Der vil blive udgivet nyt materiale i form af 

pjece, Q&A og baggrundsnotat. Der gøres opmærksom på, at det er anført i pjecen, at man får 

sendt svarbrev. Ikke alle regioner sender endnu svar direkte til kvinderne. Sundhedsstyrelsen 

har tilsluttet sig, at pjecen kan sendes til borgerne som et link, og det er ikke nødvendigt at 

vedhæfte den som en pdf-fil. 

 

EL oplyste, at ordlyd i nye invitationer og påmindelser til 30-59 årige kvinder vil blive afstemt 

med ordlyd i Sundhedsstyrelsens nye pjece. EL og JHB sørger for dette i tæt dialog med AWR. 

Endelig godkendelse af ordlyd i invitationer og påmindelser kan ske i regi af NSLS.  

 

JMM orienterede om informationsudvalgets arbejde: JHB har udarbejdet udkast til 

orienteringsbrev til praktiserende læger, som vil blive sendt til alle. Der kan laves lokale 

rettelser inden det sendes ud. Der vil også blive rundsendt skabeloner til borgerrettede tekster 

på regionale hjemmesider. JHB har haft kontakt til Danmarks Radio og forventer et tv-indslag i 

Lægens bord, ligesom JHB er i gang med at udarbejde artikler til Månedsskrift for praktisk 

lægegerning og Ugeskrift for Læger. BKK har haft kontakt til Sundhed.dk´s fagredaktører på 

Læge og patienthåndbogen. Vedrørende Talestreger ved Danske Regioner har JMM endnu ikke 

talt med Karen Friis Bach, da det er vigtigt at afvente opstartsdatoen er helt på plads. 

 

Vedrørende regionale patientforløbsbeskrivelser har RM lavet et udkast som deles med 

medlemmer af NSLS til inspiration. Alle regioner opfordres til at dele dokumenter vedr. 

information af interessenter. JMM vil generelt sikre, at alle skabeloner der er og bliver 

udarbejdet rundsendes til alle medlemmer af NSLS.   

 

JBS oplyser, at Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik (DSOG) afholder årsmøde om to 

uger, hvor punktet er på programmet bl.a. ved oplæg af JHB, og det er opfattelsen at dette er 

tilstrækkeligt for at nå ud til relevante gynækologer.  
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Vedr. opdatering af kodevejledninger orienterer BKK om kontakt til formanden for 

forretningsudvalget for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG). Aktuelt foreslås herfra, at 

henvendelsen sendes videre til Patobankens Informatikudvalg. BKK vil drøfte tilbagemelding 

med kodegruppen.  

 

NSLS drøftede herefter opstart 1. oktober 2020, hvor det fortsat vurderes, at IT kan blive en 

udfordring.  I RSD er det muligvis en udfordring at nå at opdatere til patologisystemets version 

5 på grund af andre prioriteringer i regionen. Version 5 er en forudsætning for, at 

sorteringsalgoritmen til modtagelse af prøver på patologi kan implementeres.  

 

BA tager hurtigst muligt kontakt til Patobankens formand, Dorte Linnemann, med henblik på 

afklaring af om opstart 1. oktober 2020 stadig er realistisk. NSLS finder, at snarlig afklaring er 

essentiel af hensyn til information af interessenter. NSLS finder det ikke hensigtsmæssigt med 

forskellige tidspunkter for opstart, selvom dette vil være teknisk muligt. Det skyldes, at 

kommunikationsindsatsen rammer alle bredt og af hensyn til monitorering. 

 

RS orienterede om, at alle regioner er opfordret til at deltage i test af it-systemet. RM har 

testet svarbrevsalgoritmen og invitationsalgoritmen, men ingen har endnu testet 

visitationsalgoritmen. Test af denne kan forventeligt påbegyndes næste uge. 

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver i forbindelse med anden påmindelse  

MW orienterede om fagudvalgets møde den 24. august 2020. Fagudvalget identificerede en 

række uafklarede punkter, som betyder, at fagudvalget ikke finder at implementering af 

selvopsamlede prøver 1. januar 2021 er realistisk. Der er endnu ikke lavet en ny tidsplan. De 

uafklarede punkter omhandler blandt andet om, hvordan løsningen skal administreres IT-

mæssigt, og hvorvidt man ønsker en national eller en regional organisering til pakning og 

forsendelse af prøvekit. Fagudvalget har derfor besluttet at tage på studietur til Patologi på 

Hvidovre hospital for at se den daglige drift i Region Hovedstaden, da det teknisk og 

driftsmæssigt kan være muligt at kopiere dette set-up. Studiebesøg forventes at blive afholdt i 

september. Desuden udestår afklaringer af vedrørende udbud. 

 

Punkt 5: Eventuelt 

SMN og MW havde efter endnu en gennemgang af flowcharts ønsker til præcisering og 

fortolkning af disse. Overvejelserne sendes til de respektive fagudvalg der har udarbejdet de 

forskellige flowcharts, dvs. fagudvalg for differentieret implementering og fagudvalg for 

flowchart.  

 

SMN har sendt en henvendelse til DSOG vedrørende spørgsmål til opfølgning, men har ingen 

tilbagemelding fået endnu. JBS fortæller, at der i regi af DSOG planlægges en ny 

guidelinegruppe, der skal udfylde de huller der grundet dette initiativ må komme i den 

"Nationale kliniske retningslinje (NKR) for celleforandringer på livmoderhalsen – udredning, 

behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år". 

SMN har yderlige spørgsmål, og det aftales at disse sendes til JBS der kan videreformidle til 

Lone Keld Pedersen, der er hovedforfatter på ovenstående NKR.  
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BA orienterede om, at der arbejdes på at gentilmelding og framelding til 

screeningsprogrammet overflyttes til sundhed.dk. Framelding er snart klar til at komme på 

Sundhed.dk, men det lader til at gentilmelding ikke kommer med. Det besluttes, at der sendes 

en henvendelse herom til styregruppen for projektet med opfordring til, at det sikres, at både 

gentilmelding og framelding kan finde sted samme sted.   

 

Henover foråret sammenfaldende med COVID19 har flere regioner oplevet en nedgang i 

aktiviteten i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. I forlængelse heraf har blandt andet 

Kræftens Bekæmpelse efterspurgt initiativer til at øge deltagelsen. Flere regioner tilkendegiver 

dog, at der igen er øget aktivitet i programmet, og at det stadig er muligt, at deltagelsen 

stiger, eftersom kvinder der blev inviteret til screening i foråret, først omkring dette tidspunkt 

vil modtage deres anden screeningspåmindelse. NSLS finder derfor ikke, at det er relevant på 

nuværende tidspunkt med et ekstra kommunikationsinitiativ. Dette skal også ses i lyset af, at 

der snart gives stor opmærksomhed til programmet grundet differentieret implementering, og 

at to sammenfaldende budskaber kan skabe forvirring. Desuden er NSLS bevidst om at følge 

deltagelsen tæt som beskrevet i monitoreringsplanen for differentieret implementering. Endelig 

har en antropolog fra AF talt med flere ikke-deltagere i brystkræftscreeningsprogrammet, der 

bekræfter at fravalg af screening i forbindelse med COVID19 generelt er et bevidst valg. Derfor 

udtrykker NSLS også bekymring for, at ekstra initiativer kan få en negativ effekt, der i værste 

fald kan medføre, at nogle kvinder i stedet framelder sig programmet permanent.  

 

Punkt 6: Næste møde 

Næste møde afholdes d. 21. oktober 2020 i Aarhus. Der vil blive fremsendt mødeindkaldelse.  
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