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Side 2 

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 3. februar 2021 

CGI har for år tilbage leveret en løsning hvor et kvitteringsbrev kan sendes til kvinden efter en 

permanent framelding på sundhed.dk. Kvitteringsbrevene kan dog aktuelt ikke sendes med 

Digital Post, hvorfor Patobankens Indkalde- og Svarmodul har igangsat, at CGI opdaterer 

løsningen. Dette forventes at ske henover sommeren 2021. 

 

Punkt 3: Differentieret implementering af HPV screening  

Orientering om 1. milepæl blev taget til efterretning.   

 

Driften kører efter planen i alle regioner med kun få henvendelser fra borgere, gynækologer og 

alment praktiserende læger. Det er en generel oplevelse, at de få henvendelser kan håndteres 

i telefonen.  

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver 

Flowchart for selvopsamlede prøver blev godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden for NSLS. 

Ligeledes blev "SNOMED-kodning for selvopsamlede prøver" godkendt under forudsætning af 

at en SNOMED-kode tilrettes. Når dette er sket vil dokumentet ligeledes blive lagt på 

hjemmesiden for NSLS.  

 

På vegne af de administrative repræsentanter redegjorde MBW for juridiske og it-faglige 

overvejelser i forbindelse med godkendelse, indkøb og implementering af RHs it-løsning. Der 

er endnu ikke et endeligt svar fra alle regioner på, om it-systemet kan implementeres, og der 

mangler desuden afklaring af udbud for it, prøvekit og forpakning. Det blev derfor drøftet, om 

midlertidig implementering af RHs it-system giver mening som en samlet løsning. NSLS er 

enige om, at processen ikke må unødigt forsinkes, da gevinsten for kvinder forventes stor. 

NSLS drøftede derfor en løsning, hvor de enkelte regioner i første omgang hver især finder 

frem til et scenarie for implementering, hvorefter regionerne kan samles til en fælles national 

løsning, fx i forbindelse med at en permanent it-løsning kan implementeres i Patobankens 

Indkalde-og Svarmodul. De administrative repræsentanter mødes på tværs med juridisk 

bistand og drøfter indkøb af prøvekit, forpakning og it, og deres afklaring vil blive meddelt 

sekretariatet for NSLS. Sekretariatet for NSLS vil udarbejde et udkast til en kravsspecifikation 

på it til CGI og undersøge tidsramme for, hvornår CGI kan løse opgaven. 

 

Hvad angår kopisvar til egen læge, afdækkes det aktuelt i samarbejde med PLO om og 

hvordan dette evt. kan foregå.   

 

Det blev slået fast, at ifølge VEJ nr 9207 af 31/05/2011 Vejledning om håndtering af 

parakliniske undersøgelser har  screeningsekretariater/patologiafdelinger (som rekvirent af 

prøven) ansvaret for at sikre opfølgning.  Det er tiltænkt, at der i den endelige løsning 

indarbejdes udsendelse af påmindelser til kvinder, hvor opfølgning udestår. Fagudvalget 

arbejder desuden på en instruks, hvoraf den konkrete håndtering skal foregå.  
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Side 3 

På grund af mange udeståender kunne tidspunkt for opstart af selvopsamlede prøver ikke 

præciseres yderligere. 

 

Punkt 5: COVID19 og tilslutning til screening for livmoderhalskræft  

DKLS rapporten understøtter antagelsen om, at aktiviteten er faldet i 2020, men det er 

velkendt at antallet af inviterede kvinder varierer væsentligt fra år til år, hvorfor aktivitet i sig 

selv er et upræcist mål. En faldende tendens i screeningsdeltagelsen er set gennem en 

længere årrække – startende før COVID-19 – og den faldende deltagelse ses i alle 

aldersgrupper og alle regioner. Det drøftedes derfor, at en evt. kampagne med fordel kan 

fokusere på deltagelse generelt og ikke kun på deltagelse under COVID-19. DR oplyste, at der 

generelt er bevågenhed på konsekvenser af COVID-19, og DR bifalder derfor, at NSLS tager 

initiativer der sigter mod at øge screeningsdeltagelsen.  

 

JMM tager initiativ til møde i fagudvalg for kommunikation, hvor det i detaljer kan planlægges 

hvorledes en kampagne kan operationaliseres. Planen præsenteres på næste NSLS møde i 

september.  

 

Punkt 6: Brevtekster på flere sprog  

Regionerne tilgodeser i varierende grad engelske udgaver af invitationer og påmindelser, samt 

engelsk information på hjemmesider. Det blev derfor drøftet om NSLS bør øge fokus herpå, og 

om det kan øge deltagelsen. BA beretter, at fokusgruppeinterviews i udsatte boligområder i 

Aarhus peger på, at der er en sprogbarriere. JMM påpegede, at politiske vinde både taler for 

om imod mange sprog.  

 

NSLS opfordrer til at alle regioner har en ambition om, at informationer om 

screeningsprogrammet kan tilgås på engelsk. Aktuelt oprettes ikke et fagudvalg, da der aktuelt 

er mange andre fokusområder.  

 

Punkt 7: Kommissorium  

Forslag om ændring af kommissoriet blev godkendt. Det blev præciseret, at DR på forhånd 

havde givet NSLS mandat til ændring af kommissoriet på dette punkt, selvom det oprindeligt 

er DR, der har udformet det.  

 

Punkt 8: Næste møde 

Næste møde afholdes som fysisk møde onsdag den 1. september 2021 fra 11.00-14.00 i DGI 

huset i Aarhus. 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Der var ingen punkter. 
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