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Livmoderhalskræftscreening (NSLS), 
5. september 2018 kl. 11.00-14.00, 
DGI huset, Aarhus C 

 

 

 

 

Tilstede: 

Berit Andersen, Ledende overlæge, ph.d., Afdeling for Folkeundersøgelser (AF), 

Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland (RM) (Formand og mødeleder). 

Marianne Waldstrøm, Ledende overlæge, Klinisk Patologi, Vejle, Sygehus Lillebælt,  

Region Syddanmark. 

Jesper Hansen Bonde, Molekylærbiolog, senior forsker, ph.d., 

Patologiafdelingen,  

Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. 

Susanne Nielsen, Bioanalytiker, Patologiafdelingen Næstved, Region 

Sjælland. 

Rikke Holst Andersen, Afdelingsbioanalytiker, Patologi, Regionshospitalet 

Randers, RM. 

Søren Lunde, Speciallæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, 

Region Nordjylland. 

Jeppe Bennekou Schroll, Læge, Gynækologi og Obstetrik, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, 

Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden 

Jørgen Marius Madsen, AC-fuldmægtig, Sagsbehandling, Praksis, Region Syddanmark  

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

Mona Buss Buksti AC-fuldmægtig, Planlægning, Region Nordjylland  

Natalie Hejgaard Thulesen, Konsulent, Enhed for hospitalsplanlægning, Region Hovedstaden 

Gry St-Martin, Afdelingslæge, MPH, Sundhedsstyrelsen (Observatør) 

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

 

Ikke tilstede 

Elsebeth Lynge, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, København Universitet, 

Region Hovedstaden 

Line Møller Rasmussen, Konsulent, Danske Regioner (Observatør) 

Holger Schildt Knudsen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen, RM 

 

 

 

Punkt 1. Velkomst og præsentationsrunde 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, samt en gennemgang af NSLSs arbejdsform, 

ansvar og virkemidler. NSLS vil nedsætte relevante arbejdsgrupper. Arbejdsgruppernes formål 

er at afdække problemstillinger med relevant bagland og beskrive forskellige løsningsforslag 

for NSLS, der herefter træffer endelige afgørelser – gerne på baggrund af en klar indstilling fra 

arbejdsgrupperne.  

 

./. Bilag: 2018_09_05 Slides til møde 

 

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 3. Opgaver i regi af NSLS 

Kommissoriet for NSLS blev gennemgået punkt for punkt i plenum. Formålet var, at opnå 

konsensus om indhold af hvert punkt, at prioritere punkterne, og afgøre om relevante 
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Side 2 

arbejdsgrupper kunne dannes. Desuden var formålet at afgøre, om der var områder NSLS 

fandt væsentligt at prioritere, selvom dette ikke var selvstændigt beskrevet i kommissoriet.   

 

NSLS fandt, at det er vigtigt at prioritere følgende:  

 En plan for implementering og monitorering af differentieret HPV-baseret screening. 

NSLS stiler mod at påbegynde differentieret HPV-baseret screening om 1½-2 år. NSLS 

nedsatte en arbejdsgruppe, der til næste møde skal give et bud på en overordnet 

projektbeskrivelse, identificere udeståender samt lave en mulig tidsplan.  

Berit Andersen er tovholder for denne gruppe.  

 

 Sikring af ensartede retningslinjer for opfølgning. NSLS nedsatte derfor en 

arbejdsgruppe, der til næste møde skal færdiggøre de flowcharts som omhandler 

screening med cytologi som Sundhedsstyrelsen var påbegyndt revision af i forarbejdet 

til de nye anbefalinger. Opfølgning forstås om perioden før henvisning til gynækolog. 

Flowcharts der handler om den kommende screening med HPV i alderen 30-59 år skal 

afklares senere.   

Rikke Holst Andersen er tovholder for denne gruppe  

 

 Fastsætte kvalitetsstandarder for både anvendte HPV og cytologi screeningstests, samt 

på sigt for triage metoder i forbindelse med differentieret implementering af HPV-

baseret screening. NSLS nedsatte en arbejdsgruppe, der til næste møde skal definere 

hvilke elementer af kvalitetssikring der skal ses på, samt prioritere hvilke områder der 

er vigtigst på nuværende tidspunkt. Gruppen kan afvente at forholde sig til triage 

metoder.  

Jesper Bonde er tovholder for denne gruppe. 

 

 Seneste SNOMED-kodevejledning for cervixcytologi er fra 2012, og NSLS pointerede 

vigtigheden af en opdateret national vejledning og ensartet kodepraksis i Danmark 

inden implementering af differentieret HPV baseret screening. Ensartet kodepraksis vil 

også forbedre monitorering i DKLS og lette implementering af brevsvar. NSLS nedsatte 

en arbejdsgruppe, der til næste møde skal give forslag til ensretning af kodepraksis.  

Susanne Nielsen er tovholder for denne gruppe. 

 

 Der er et stigende pres fra flere sider – herunder fra politisk hold – til indførelse af 

selvopsamlede prøver, og implementering er også anbefalet i de nye retningslinjer. 

NSLS nedsatte en arbejdsgruppe, der til møde i januar 2019 skal fremlægge forslag til 

plan for national implementering af selv-opsamlede prøver, herunder identificere og 

fremlægge uafklarede emner (fx juridiske, økonomiske eller udbudsmæssige).  

Ledende Overlæge Marianne Waldstrøm er tovholder for denne gruppe.  

 

Aftalte medlemmer af arbejdsgrupperne fremgår af bilag. Listen kan revideres med inklusion af 

yderligere medlemmer, hvis det skønne relevant. Det er vigtigt, at arbejdsgruppernes 

medlemmer løbende involverer øvrige interessenter, så der om muligt dannes konsensus om 

forandringer før nye anbefalinger m.v. træder i kraft.   

 

NSLS valgte at afvente at nedsætte arbejdsgrupper for andre anbefalinger for at prioritere 

arbejdet i ovenstående arbejdsgrupper først. Følgende opgaver blev nævnt, men er i første 

omgang udsat til senere:  

  

 National audit af kvinder med livmoderhalskræft. NSLS er bevidst om, at de nuværende 

auditskemaer til kvinder med nydiagnoticeret livmoderhalskræft varierer mellem 

regioner, at selv éns skemaer udfyldes forskelligt afhængigt af bedømmer, og at det er 

vanskeligt at opgøre kvindens indikation for prøvetagning.  
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Side 3 

 Forslag om oprettelse af nye indikatorer til monitorering, da det først kan vurderes, når 

der er mere viden om hvordan den kommende differentierede implementering af HPV 

baseret primær screening skal foregå. 

 Hvorledes HPV vaccinerede kvinder skal screenes og informeres. NSLS forventer at 

evidensen på dette område forventes at stige væsentligt de kommende år.   

 En samlet kommunikationsindsats med ensretning af ordlyd i invitationer, påmindelser 

og svarbreve, information på hjemmesider og brugen af mulige 

beslutningsstøtteværktøjer. NSLS vurderede herunder, at det vil blive en vigtig og 

væsentlig kommunikationsopgave at skabe tryghed for særligt de kvinder, der skal 

modtage differentierede screenings tilbud.  

 

./. Bilag: Arbejdsgrupper nedsat på første NSLS møde 

 

 

Punkt 4. Fremtidige møder 

Det planlægges at de næste to møder afholdes i DGI huset, Aarhus.  

Datoer for de kommende to møder er:  

 

 Onsdag den 21. november 2018, fra kl. 11-14 

 

 Onsdag den 16. januar 2019, fra kl. 11-14 

 

Kommende møder planlægges herefter ca. hver anden måned af tre timers varighed og der vil 

snarest blive fastlagt datoer for 2019, som vil blive sendt til styregruppens medlemmer i en 

Outlook kalenderinvitation. 

Punkter til møderne skal være Afdeling for Folkeundersøgelser i hænde senest 10 dage før 

mødet og skal indeholde en sagsfremstilling samt en indstilling til beslutning i Styregruppen 

 

Punkt 5. Eventuelt 

 

 Det er ikke muligt at stille med en suppleant ved udeblivelse.  

 

 Referater vil blive udsendt inden ca. 14 dage. Herefter vil deltagerne få 14 dage til 

kommentering, hvorefter det endelige referat betragtes som gældende.  

 

 Hvis muligt vil NSLS gerne have publiceret ændringer og nye retningslinjer på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside, for eksempel som appendix til Sundhedsstyrelsens 

"Screening for livmoderhalskræft – anbefalinger 2018". Sundhedsstyrelsen vil 

undersøge denne mulighed.   

 

 Sundhedsstyrelsen vil løbende orientere NSLS om status for ny informationspjece. 
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