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Side 2 

 

Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde. Christian Hedegaard Ranch vil 

fremadrettet erstatte Natalie Hejgaard Thulesen fra Region Sjælland.  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra den 5. september 2018  

Styregruppen ønskede at tilføje en kommentar til punkt 3. vedr. National Audit i referat fra 

møde den 5. september: Det blev fremhævet, at arbejdet med en national audit også skal 

inkludere overvejelser om, hvad vi præcist gerne vil monitorere, samt overvejelser om den 

ønskede kodepraksis, så der kan sikres høj kvalitet af de nationale opgørelser.  

 

Punkt 3: Arbejdsform i regi af NSLS  

Berit orienterede om forretningsordenen for NSLS.  

Det blev aftalt, at forretningsordenen også skal indeholde afsnit om hvem, der har ansvar for 

formidling af NSLS-beslutninger. Der var desuden opbakning til Danske Regioners forslag om, 

at nye kliniske retningslinjer og lignende skal formidles af Danske Regioner til relevante 

samarbejdspartneres hovedpostkasse. Forretningsordenen for NSLS er blevet opdateret med 

afsnit herom. 

 

./. Bilag 1: Forretningsorden, 2. udgave  

 

Punkt 4: Hjemmeside for NSLS 

Berit orienterede om, at Sundhedsstyrelsen (SST) ikke kan hoste en hjemmeside for NSLS. 

Styregruppen finder det væsentligt, at hjemmesiden oprettes nationalt og ikke på en regional 

hjemmeside. Det kunne , fx være under Danske Regioner eller Sundhed.dk. Styregruppen 

fremhævede, at det er et vigtigt at redigering og vedligeholdelse af hjemmesiden er smidig. 

Dette kan fx sikres ved, at NSLS-sekretariatet får administratorrolle til hjemmesiden. Det blev 

drøftet, at hjemmesiden på sigt også kan benyttes af de andre screeningsprogrammer for 

kræft. Formålet med hjemmesiden er at sikre offentlighed omkring dagsordener, referater, 

kommissorium, NSLS medlemsliste og samling af altid nyeste versioner af retningslinjer.  

NSLS tilsluttede sig, at Line (Danske Regioner) undersøger mulighederne. 

 

Punkt 5: National kodevejledning  

Susanne orienterede om status og tidsplan.  

NSLS godkendte, at gruppen går videre med punkter i bilag 3A, hvad angår oprettelse af T-

kode for selvopsamlet prøve, omformulering af M09360 fra "mikroskopi ikke indiceret" til fx 

"Egnet HPV test, uden mikroskopi" samt omformulering og oprettelse af relevante af Æ-koder 

for udvalgte HPV typer. Når der er sikret tilslutning til ændringerne hos relevante 

samarbejdspartnere og interessenter, melder gruppen ændringsønskerne til 

Informatikudvalget på vegne af NSLS 

Det blev drøftet, at det i kodearbejdet er vigtigt at overveje, hvorledes data trækkes ud af 

Patobank. Elsebeth indgår på den baggrund i det fortsatte arbejde i fagudvalget. Fagudvalget 

forventer, at have et endeligt udkast til ny national kodevejledning til næste NSLS møde.  
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Styregruppen drøftede, at kodning vedrørende cervix cancere også hører til i et kommende 

fagudvalg vedrørende national audit. Fagudvalget skal derfor overveje, om kodning heraf med 

fordel kan afvente. 

 

Punkt 6: Flowcharts og screeningsalgoritmer  

Rikke orienterede om status og tidsplan.  

Der har været uklarhed om fagudvalgets opgave idet en anden gruppe aktuelt arbejder på en 

national klinisk retningslinje (NKR) til håndtering af kvinder over 60 år med positiv HPV-test. 

Da kvinder i alderen 60-64 år undersøges som en del af screeningsprogrammet er det også 

indbefattet af opgaverne for NSLS. Jeppe sender NKR gruppens opgavebeskrivelse til Berit, 

som herefter kan tage kontakt til formanden for NKR med henblik på afklaring af snitfladerne, 

herunder evt. høring af nye NKR retningslinjer vedr. dette i NSLS inden en officiel 

høringsrunde.  

I første omgang koncentrerer fagudvalget sig om at færdiggøre SSTs 2018 ufærdige 

reviderede flowcharts for 23-29 årige og 30-59 årige kvinder, der skal screenes med primær 

cytologi, idet der skal være færrest mulige ændringer samtidigt med at de oplagte 

uhensigtsmæssigheder skal revideres. Dette forventes fremlagt til næste møde i NSLS.   

 

Berit har efterfølgende haft kontakt til formanden for NKR-gruppen, Lone Kjeld Pedersen, som 

vil kontakte Rikke som formand for fagudvalget for flow-charts.  

 

Punkt 7: Kvalitetssikring af analyser  

Jesper orienterede om status og tidsplan.  

Fagudvalget arbejder på først at opnå konsensus om HPV test, fordi dette område er mest 

uafklaret, og vil sidenhen arbejde på konsensus om konventionel cervixcytologi. Gruppen 

arbejder aktuelt med flere parametre: a) Analysemetoder og valideringsstandarder, b) 

Løbende kvalitetsmonitorering, c) Kvalitetspaneler til måling af laboratorietestperformance, d) 

Minimumsomsætning pr afdeling eller screener, og e) En cancer biobank, der blandt andet kan 

benyttes til audit.  

Vedrørende punkt a) arbejder fagudvalget på en liste med faglige kriterier for valg af HPV 

analyser. Forventningen er, at listen vil kunne reducere de mere end 200 mulige HPV analyser 

til mindre end 15 relevante. Styregruppen drøftede, at det er vigtigt at listen er dynamisk og 

jævnligt opdateres, da udviklingen på området er hurtig. Det drøftedes endvidere, at listen 

alene skal bero på faglighed.  

 

Punkt 8: Differentieret implementering af HPV baseret screening  

Berit orienterede om gruppens status og tidsplan.  

Fagudvalgets første milepæl er at have beslutninger klar til beregninger af økonomi i første 

halvår 2019, idet der fortsat stiles mod opstart af differentieret screening sidst i 2020. Hvis der 

skal igangsættes fælles udbud forventes det at skulle besluttes på et sundhedsdirektørmøde.  

Holger tilkendegav, at han sammen med fagudvalget kan være behjælpelig med at sikre, at 

fagudvalget får håndteret de elementer, som er vigtige for budgetteringen.     
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Punkt 9: Evt. oprettelse af biobank i relation til 

livmoderhalskræftscreeningsprogrammet  

Styregruppen bakkede op om at undersøge mulighederne for en biobank, der kan benyttes til 

fælles national forskning og kvalitetsudvikling, og som uhindret giver godkendte ansøgere 

adgang til materiale uafhængig af region og materiale deponeringssted. Styregruppen 

tilsluttede sig, at dette bør være i regi af Dansk Cancerbiobank.  

Marianne og Jesper vil drøfte emnet videre med Estrid Høgdall fra Dansk Cancerbiobank på 

baggrund af den tilbagemelding, som Berit har fået fra hende. Emnet drøftes igen på næste 

møde i NSLS.  

  

Link til Dansk Cancerbiobank: http://www.cancerbiobank.dk/da/forfagfolk/ 

 

Punkt 10: Juridiske forhold vedr. selvopsamlede prøver  

Styregruppen tog punktet til efterretning, og besluttede at Afdeling for Folkeundersøgelser 

laver et udkast til nationale retningslinjer om håndtering af svarafgivelse og manglende 

opfølgning. Dokumentet vil i første omgang sendes til kommentering i fagudvalget vedrørende 

selvopsamlede prøver, og vil blive fremlagt på næste møde i NSLS med henblik på 

godkendelse. Sidenhen forventes dokumentet sendt til SST og Styrelsen for Patientsikkerhed.  

 

Punkt 11: Arbejdsopgaver til næste gang  

Der blev ikke identificeret andre nye opgaver. 

 

Punkt 12: Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.  

 

Punkt 13: Næste møde  

Næste møde afholdes den 16. januar 2019 fra kl. 11 til kl. 14.00 i DGI huset, Værkmestergade 

17, 8000 Aarhus C.  

 

Kommende møder er skemalagt til den 27. marts 2019, 29. maj 2019, 4. september 2019, og 

20. november 2019. Alle møder er skemalagt fra kl. 11 til kl. 14.00. 
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