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Side 2 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 26. august 2020 

Sekretariatet for NSLS har sendt en henvendelse til formanden for Styregruppen for 

Screeningsprogrammer på Sundhed.dk for at sikre, at gentilmelding til screeningsprogrammet 

for livmoderhalskræft bliver muligt på Sundhed.dk. I et svar oplyses det, at gentilmelding ikke 

bliver muligt i første omgang. Det skyldes, at det vil kræve udvikling i Patobank, og at 

udviklingsaktiviteter i Patobank ikke udføres i udbudsperioden.  

 

Efter mødet er det klarlagt, at der i kravsspecifikationen til det nye udbud for Patobank er 

stillet krav om gentilmelding til screeningsprogram via Sundhed.dk.  

 

Punkt 3: Differentieret implementering af HPV screening   

Sundhedsdirektørkredsen har den 25. september 2020 tilsluttet sig fælles opstart af 

differentieret implementering af HPV screening af 30-59 årige kvinder den 1 januar 2021. I et 

korrigeret referat er det tilføjet, at det forudsættes, at SST står bag modellen. Sekretariatet for 

NSLS har derfor taget endnu en kontakt til SST for at sikre, at SST står bag modellen. HMM vil 

afklare, om SST har flere bemærkninger.  

 

JHB og EL har udkast til invitationer og påmindelser, som de forventer er endeligt færdige 

inden december 2020. Materialet skal tilsendes regionerne, så der er tid til at foretage 

regionale tilretninger. 

 

HMM redegjorde for status for SSTs arbejde med en FAQ, et baggrundsnotat, samt en ny 

informationspjece til kvinder. Pjecen er klargjort af et kommunikationsbureau og afventer en 

pilottest hos kvinder. FAQ´en og baggrundsnotatet mangler også kun få ændringer. HMM 

forventer, at alle dokumenter vil blive færdige i de kommende uger. 

 

JMM orienterede om status for kommunikation i forbindelse med opstart, og vil indkalde til 

møde i arbejdsgruppen snarest. Region Sjælland og Region Hovedstaden har orienteret 

regionale samarbejdspartere om opstart 1. januar 2021. På et årsmøde i Dansk Selskab for 

Obstetrik og Gynækologi (DSOG) har JHB og JBS orienteret om de nye ændringer. JBS 

fortæller endvidere, at DSOG har nedsat en ny arbejdsgruppe der skal fokusere op 

konsekvenser for opfølgning i forbindelse med ændringerne i screeningsprogrammet. 

Sekretariatet for NSLS er i kontakt med redaktøren bag patienthåndbogen og lægehåndbogen 

på Sundhed.dk., så opdateringer på Sundhed.dk kan times med opstarten.  

 

Afslutningsvist drøftede NSLS om der var andre mulige udeståender, der kunne forhindre 

opstart. Ingen emner blev identificeret. 

 

Efter mødet har SST i en mail bekræftet, at SST ikke har yderligere kommentarer eller 

spørgsmål det differentierede tilbud om livmoderhalskræftscreening.  
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Punkt 4: Selvopsamlede prøver  

MW og JHB orienterede kort om, at Hvidovre Patologi aktuelt har haft studiebesøg af Region 

Sjælland og Region Midtjylland, og har planlagt møde med Region Syddanmark. Når 

studiebesøg er overstået, skal fagudvalget for selvopsamlede prøver mødes igen. 

 

Punkt 5: Gennemgang af DKLS 2019 årsrapport  

MW præsenterede kort baggrunden for DKLS, samt udvalgte aspekter af 2019 årsrapporten.  

 

Medlemmerne drøftede, at standarden for kapacitet er omdiskuteret i forhold til at sikre 

kvaliteten af cervix-cytologiske prøver. Der var dog enighed om at udsætte en drøftelse af 

eventuelt forslag om ændring af indikatoren indtil videre, da antallet af cervix-cytologiske 

prøver i fremtiden kan falde væsentligt.  

 

Det fandtes bekymrende, at deltagelsen og dækningsgraden graden i screeningsprogrammet 

er faldende. Igangsætning af initiativ med selv-opsamlede prøver forventes at kunne bidrage 

til større deltagelse. Det blev desuden nævnt, at NSLS bør beskæftige sig med en vurdering af, 

hvordan screeningsprogrammet skal se ud for de kohorter af kvinder, som har fået tilbudt 

HPV-vaccination. NSLS prioriterer dog først at fokusere på implementering af differentieret 

HPV screening og tilrettelægge tilbud om selvopsamlede prøver.  

 

NSLS opfordrer til, at regionerne prioriterer lokale indsatser, så prøvesvar kan afgives inden 10 

hverdage.  

 

Antallet af positive HPV tests blandt 60-64 årige kvinder varierer væsentligt mellem 

regionerne, hvilket ikke alene kan forklares af forskelle i HPV-tests eller forskellige i 

befolkningerne. NSLS fagudvalg for kvalitetssikring af analyser vil arbejde på at afklare, om 

flere handlingsvejledende tiltag bør implementeres i afdelinger med HPV platforme. I 

forbindelse med afdækning af problemstillingen kan det blive nødvendigt at bede 

patologiafdelinger om at bidrage med udtræk fra egne afdelinger.  

  

Relevant opfølgning af svære celleforandringer er centralt for et screeningsprogram. DKLS har 

derfor anbefalet, at der foruden en påmindelse om manglende opfølgning til rekvirenten også 

sendes en påmindelse til kvinden. BA anfører, at dette er beskrevet som et ønske i 

kravsspecifikationen til en ny national Patobank.   

 

BKK vil ultimo 2020 indkalde til møde om nyt nationalt skema vedr. national skabelon til 

udførelse af audit. 

 

Det blev anført, at det er en mangel, at DKLS ikke længere opgør sensitivitet og specificitet. 

Det skyldes, at det ikke er muligt at måle disse direkte, og de tilnærmelser og antagelser der 

var gjort i forsøg på at udregne sensitivitet og specificitet viste sig at være upræcise. I den 

planlagte monitorering af differentieret implementering af HPV screening indgår mål for antal 

detekterede svære forandringer (som et mål for sensitivitet) samt antal kontroller og biopsier 

(en form for mål på specificitet). Det vil blive overvejet, om disse mål eller andre kan indgå i 

DKLS.  
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NSLS opfordrede til, at DKLS overvejer indførelse af indikatorer, der beskriver opfølgning på 

positive screeningsresultater, fx antal af udførte konus.   

 

Punkt 6: Fremtidige møder 

Separat mødeinvitation til møder i 2021 vil blive fremsendt.  

 

Punkt 7: Eventuelt 

SMN spørger, om der er behov for ny SNOMED M-kode til selvopsamlede prøver. MW og JHB, 

der også er repræsentanter i fagudvalget for kodevejledning, mener ikke dette er nødvendigt.  

 

CHR beskriver, at prøvesvar om screening for livmoderhalskræft på Sundhed.dk kan være 

svære at forstå. BA anfører, at problemstillingen er velkendt og gælder alle typer af resultater 

på Sundhed.dk. Dette berettiger, at der sendes svarbrev på screening for livmoderhalskræft 

direkte til kvinder med Digital Post, da dette brev kan udformes i lægmandsprog.  
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