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Side 2 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at punkt 8 udskydes. 

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 9. juni 2021 

Der var ingen bemærkninger. 

 

Punkt 3: Differentieret implementering af HPV screening  

BA orienterede om pop-up i patologisystemet for at sikre relevant HPV testning. 

 

BKK præsenterede præliminære data fra første milepæl. Datamaterialet er begrænset og 

opfølgningsperioden er kort, så fortolkning skal ske med varsomhed. Fagudvalget vurderer, at 

alt forløber som det skal, men det er endnu for tidligt, at træffe et valg om hvilken 

screeningsmetode der er bedst. Styregruppen tilkendegav opbakning til denne fortolkning. 

Sekretariatet for NSLS vil herefter sammenskrive overordnede betragtninger til orientering af 

Sundhedsdirektørkredsen (SDK) og SST.   

 

Foruden løbende afrapportering af resultater til SDK og SST skal resultaterne publiceres 

internationalt i det omfang, det giver mening. Medlemmer af fagudvalget forventes at tage 

hovedansvar for publicering, og ellers kan sundhedsfaglige medlemmer af NSLS spørges. Alle 

medlemmer af NSLS er i øvrigt velkomne til at bidrage.  

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver  

Der var opbakning til, at alle regioner i mellem-perioden frem til national it-løsning i regi af 

Patobanken implementerer it-løsning efter eget valg. Det blev drøftet, at leverandøren af it-

løsning i Patobanken ikke har tilkendegivet en endelig tidsplan. RH er aktuelt i proces med at 

opdatere deres it-løsning, så den bliver mere automatiseret.  

 

Der var opbakning til fælles §80 annoncering for prøvekit baseret på de faglige specifikationer, 

der er opstillet af fagudvalget. Der var desuden opbakning til, at dette gennemføres af RH. Det 

vil være muligt at inkludere forpakning af prøvekit i annonceringen. Hvis forpakning 

inkluderes, vil det betyde, at prøvekit modtages i regionerne i separate kuverter med 

informationsmateriale, returkuverter etc. således der alene skal vedlægges et følgebrev med 

navn og adresse på modtager, samt sikres at prøvekit er linket til den korrekte rekvisition. Da 

ikke alle regioner var til stedet på mødet, vil der blive lavet en hurtig mail-runde i kommende 

uge med henblik på, om forpakning skal omfattes af annonceringen. RH tilbød, at alle regioner 

kan tage udgangspunkt i informationsmateriale, som allerede anvendes i RH.  

 

Sekretariatet for NSLS vil i samarbejde med DR udarbejde et dagsordenspunkt til SDK, der 

forventes at kunne komme på møde d. 14. januar 2022, således fremgangsmåden som 

ovenfor beskrevet kan godkendes.  

 

Punkt 5: Kampagne for øget screeningsdeltagelse  

På seneste møde i fagudvalg for kommunikation har det været drøftet, at dansk og engelsk- 

sprogede videoer med kendte mennesker kunne produceres til SoMe kampagner og 

hjemmesider. Der foreslås et generisk budskab om screening, der alene skal fokusere på at 

øge deltagelsen. Der var opbakning til denne strategi. RH vil gå videre med at definere 

rammen og afklare pris.   
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Side 3 

Punkt 6: Forslag om ændret ordlyd i opfølgningsanbefalinger  

Kodning af opfølgning på prøvesvar i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, som fører 

til henvisning til gynækolog blev drøftet med særligt fokus på, om denne type kodning og 

opfølgning skal baseres på lægefaglig vurdering og/eller tage udgangspunkt i udrednings- og 

behandlingsretten. For at sikre en ensartet håndtering regionerne imellem, er der behov for en 

afklaring af, hvordan henvisninger fra rekvirenter af screeningsprøver til gynækolog bør 

håndteres, samt om dette bør afspejles i patologiafdelingernes konkrete SNOMED-kodning. Der 

var på mødet enighed om, at det ud fra et lægefagligt perspektiv er forsvarligt, at se kvinderne 

hos en gynækolog indenfor 3 måneder.  

 

Den juridiske afklaring blev på mødet foreslået initieret af de administrative repræsentanter i 

NSLS. De administrative repræsentanter i NSLS inviteres derfor snarest til møde om den 

videre proces med sekretariatet for NSLS.  

 

Punkt 7: Kvitteringsbreve for framelding 

NSLS tilsluttede sig ordlyd i kvitteringsbreve  

 

Punkt 8: Gennemgang af anbefalinger fra DKLS årsrapport 2020 

Punktet blev udsat til kommende NSLS møde.  

 

Punkt 9: Nye anbefalinger om svangreomsorg  

NSLS har ikke været høringspart i de nye anbefalinger fra SST. AKA vil sikre, at SST indskriver 

NSLS som høringspart på fremtidige publikationer, når de inkluderer anbefalinger om 

screening for livmoderhalskræft. Hvad angår den aktuelle publikation var der et ønske om, at 

NSLS henvender sig til SST med bekymring i forhold anbefaling om screening i første 

trimester. JBS vil udarbejde udkast til en henvendelse.    

 

Der er aktuelt ny guideline fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) i høring. 

Denne guideline anbefaler screening mere bredt i graviditeten. Der var bred opbakning til at 

lave et høringssvar, og SL og JBS vil lave udkast. SL vil endvidere sikre, at NSLS bliver tilføjet 

DSOGs liste over relevante høringsparter i forbindelse med fremtidige publikationer, der 

inkluderer anbefalinger om screening for livmoderhalskræft. 

 

Punkt 10: Næste møde 

Der er fastlagt følgende mødedatoer for 2022: 16. marts (fysisk møde i Aarhus), 8. juni, 21. 

september og 30. november 2022. Der vil blive fremsendt mødeinvitationer i Outlook 

 

Punkt 11: Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt 
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