
På	vegne	af	Dansk	Cytologiforening	 (DC)	takker	 jeg	hermed	for	muligheden	for	at	deltage	i	høringen	
vedr.	Sundhedsstyrelsens	reviderede	anbefalinger	for	screening	for	livmoderhalskræft	2017.	
	
	
	
Vi	har	følgende	høringssvar:	
	
Høringsversionen	 af	 ”Screening	 for	 livmoderhalskræft	 –	 Anbefalinger.	 2017”	 er	 et	 gennemarbejdet	 og	
overskueligt,	 overordnet	 dokument,	 hvortil	 DC	 har	 flere	 kommentarer.	 Disse	 fremgår	 i	 kronologisk	
rækkefølge,	bortset	fra	vores	centrale	kommentar,	som	følger	her:	

	

	
For	at	sikre	den	nødvendige	beslutningskompetence,	 faglige	 indsigt	og	specialviden	er	til	 stede	 i	
Den	Nationale	Styregruppe	for	Livmoderhalskræftscreening	(NSLS)	er	det	meget	vigtigt,	at	Dansk	
Cytologiforening	bliver	repræsenteret	i	NSLS.		
DC	ønsker,	at	der	i	NSLS	sidder	en	person,	der	deltager	i	og	har	detaljeret	kendskab	til	den	daglige	
håndtering	 af	 cytologitest	 på	 cytologiafdelingerne.	 DC	 er	 velvillig	 overfor	 at	 udpege	 en	 sådan	
repræsentant	til	NSLS.	I	forvejen	har	vi	i	Danmark	cytobioanalytikere	med	et	højt	uddannelsesniveau	
og	 dette	 ønsker	 DC	 bevaret.	 I	 de	 11	 år	 DC	 har	 eksisteret,	 har	 vi	 taget	 medansvar	 for	
cytologiuddannelse	og	efteruddannelse	af	cytobioanalytikere	og	yngre	læger	ved	at	udbyde	nationale	
og	 internationale	 cytologikurser,	 QUATE	 eksaminer	 på	 internationalt	 niveau	 samt	 etablering	 af	
uddannelsesprogrammer	 i	 klinisk	 praksis	 for	 cytobioanalytiker	 og	 yngre	 læger	 i	
hoveduddannelsesforløb.	 Ved	 foreningens	 årsmøder	 skabes	 der	 et	 nationalt	 forum,	 hvor	 bl.a.	
handlingsorienterende	 anbefalinger	 til	 implementering	 på	 laboratorieniveau	 bliver	 formidlet	 og	
diskuteret	af	cytobioanalytikere	og	læger.	
	

	

1. Afsnit	7.3	s.	23	Vedrørende	tilbagemelding	til	prøvetagende	læge	mht.	antal	uegnede	prøver:		
a. DC	mener	ikke,	at	forslaget	om	tilbagemelding	er	relevant,	da	alle	deltagende	patologiafdelinger	

i	 dag	opfylder	 standarden	på	mindre	end	1,5%	uegnede	prøver.	Derimod	 foreslår	 vi,	 at	man	
anvender	HPV-test	som	triage	på	uegnede	cytologiprøver.	

	
2. Afsnit	7.6.1	s.	27	vedr.	krav	om	antal	prøver	pr	afdeling/cytobioanalytiker.		

a. DC	mener,	at	prøveantallet	pr.	afdeling	først	skal	justeres,	når	man	har	resultater	fra	den	delvise	
implementering	af	primær	HPV	screening.	

b. For	 at	 vedligeholde	 rutine	 og	 kompetencer	 bør	 mikroskopi	 med	 morfologisk	 vurdering	 af	
celleprøver	udgøre	en	væsentlig	del	af	arbejdsfeltet	for	en	cytobioanalytiker.	Herved	forstås	alle	
typer	af	celleprøver	inkl.	anden	cytologi	end	cervixcytologi.	

c. Når	 cytologi	 bruges	 som	 triage	 af	 positiv	 HPV-tests	 stilles	 der	 endnu	 større	 krav	 til	
cytobioanalytikerens	 morfologivurdering,	 der	 bliver	 mere	 tidskrævende	 og	 af	 diagnostisk	
karakter.	En	cytologitest	kan	i	denne	sammenhæng	ikke	mere	opfattes	som	en	screeningsprøve,	
men	derimod	som	en	diagnostisk	prøve	svarende	til	histologisk	diagnostik.		

d. Til	dette	scenarie	hører	også	overvejelsen	om,	hvorvidt	det	vil	være	fagligt	relevant	at	anvende	
automatisk	 og	 guidet	 mikroskopi	 i	 fremtiden,	 da	 disse	 er	 baseret	 på	 og	 godkendt	 til	
screeningsprøver.		



e. Ved	primær	HPV	screening	vil	kun	HPV	positive	prøver	kræve	mikroskopi,	mens	størstedelen	af	
alle	HPV	negative	prøver	besvares	uden	yderligere	mikroskopi.	Det	vil	 sige,	at	med	hensyn	til	
mikroskopi	vil	andelen	af	normale	prøver	reduceres,		hvilket	vil	frigive	ressourcer,	mens	andelen	
af	abnorme	cytologiprøver	vil	være	den	samme,	da	en	del	af	de	HPV	positive	prøver,	 som	er	
morfologisk	normale.		

f. At	sætte	minimumkrav	på	antallet	af	morfologiske	undersøgelse	for	cytobioanalytiker	mener	vi	
er	urealistisk	og	et	arbitrært	tal,	når	vi	taler	om	diagnostiske	prøver.	Lignende	produktionsmål	
findes	heller	ikke	for	patologer.		
	

3. Afsnit	8.1.1	Vedr.	organisering		
a. Organisering:		

DC	 mener,	 at	 det	 er	 uklart,	 hvem	 der	 har	 den	 overordnede	 kompetence	 og	 mandatet	 til	
udmøntning	 af	 implementeringen	 af	 kommende	 beslutninger.	 Overordnet	 savnes	 et	
organisationsdiagram,	 hvor	 det	 vil	 fremgå,	 om	 fx	NSLS	 og	DKLS	 er	 sidestillede.	 Det	 bør	 også	
fremgå,	hvilken	formidlingsplatform,	der	skal	anvendes	af	NSLS.	R		
	
Forslag	til	organisering:		
NSLS	er	et	overordnet	besluttende	organ	med	reference	til	SST	og	med	ansvarlig	for	formidling	
til	regionale	styregrupper.	NSLS	har	repræsentation	i	følgende	fagudvalg,	hvor	nogle	først	skal	
etableres:	
• DKLS	med	ansvar	for	monitorering.	
• Fagudvalg	 vedr.	 udredning	 og	 kontrolforløb	 (flow	 chart)	 mhp.	 nationale	 retningslinjer	 og	

opgørelse	af	effektmål	(f.	eks	repr.	fra	DSOG/DPAS)	
• Kodeudvalg	med	ansvar	 for	obligatoriske	og	 supplerende	koder	med	 relation	 til	 visitering,	

svarbreve	og	kontrolforløb.	
• Molekylærgruppe	med	kvalificering	af	HPV	test	til	primærscreening,	triage	og	selvtest	samt	

evt	andre	molekylære	teknikker	til	triage.	
	

b. Vedr.	repræsentation.	
DC	anbefaler,	at	SST	har	det	overordnede	ansvar	for	etablering	og	sammensætning	af	NSLS	for	
at	 sikre,	 at	 den	 nødvendige	 beslutningskompetence,	 faglige	 indsigt	 og	 specialviden	 er	
repræsenteret	i	Styregruppen.	Dette	vil	ikke	kunne	garanteres,	hvis	repræsentanterne	udpeges	
af	de	fem	regioner.	Som	overfor	nævnt	vil	vi	i	DC	af	den	grund	meget	gerne	repræsenteres	af	en	
cytobioanalytiker	 i	 styregruppen.	 SST	 bør	 godkende	 styregruppens	 sammensætning,	
kommissorium	og	økonomiske	grundlag.	
	

4. Afsnit	8.1.2.	vedr.	NSLS´s	opgaver	
a. Auditeringen	er	en	ressourcekrævende	procedure	på	de	patologiafdelinger,	der	deltager,	og	

udover	at	disse	data	primært	er	relevante	for	patienten,	finder	vi	det	oplagt	også	at	anvende	
dem	 til	 kvalitetsmonitorering.	 Resultatet	 af	 den	årlige	 auditopgørelse	 af	 nydiagnosticeret	
cervixcancer	 bør	 derfor	 samles	 på	 NSLS/DKLS	 niveau	 efter	 behandling	 i	 de	 regionale	
styregrupper,	således	at	de	regionale	data	kan	blive	til	nationale	data.	Disse	skal	bidrage	til	
en	kvalitetsstatus	på	screeningsprogrammet	og	give	mulighed	for	at	analysere	kvaliteten	af	
screeningsprogrammet	 i	 forhold	 til	 målet	 om	 at	 nedbringe	 antallet	 af	 nye	 tilfælde	 af	
cervixcancer.		

	
	



	
Flow	chart.	
Bilag	8.1	og	8.2:			
Cytologi	 screening	 for	 23	 –	 29-årige	 og	 halvdelen	 af	 30-50	 årige	 fortsætter	 med	 cytologiscreening,	
hvorfor	flowchart	fra	SST	2012	anbefalinger	stort	set	kan	fortsætte	uændret	med	kun	få	ændringer.	
Da	alle	deltagende	patologiafdelinger	på	landsplan	har	indført	HPV	test,	vil	det	være	tilstrækkeligt	i	SST	
2012	bilag	10	at	fjerne	boks	”HPV	ikke	udført”	under	triage	muligheder	for	ASCUS/LSIL.	Herved	opnås	et	
ensartet	nationalt	tilbud	til	alle	kvinder	med	lette	celleforandringer.	
	
I	bilag	8.1	er	tilføjet	en	mulighed,	hvor	der	ikke	udføres	HPV	test	ved	første	ASCUS/LSIL,	men	først	ved	
gentaget	ASCUS/LSIL	et	år	senere.	Muligheden	med	HPV	mRNA	på	ASCUS/LSIL	efterfulgt	af	HPVDNA	på	
ASCUS/LSIL	 er	 en	 helt	 ny	 variant,	 som	 ikke	 tidligere	 har	 været	 anvendt.	 Derudover	 er	mulighed	 for	
HPVDNA	test	på	førstegangs	ASCUS/LSIL	(som	i	SST	2012	bilag	10)	ikke	beskrevet.	
	
	Bilag	8.1	og	8.2	er	med	blanding	af	HPVRNA	og	HPVDNA	i	udredning	og	kontrolforløb	blevet	mere	komplekse	
end	de	eksisterende	flowchart.	

Forslag:	SST	2012	bilag	10	til	cytologiscreening	ønskes	bibeholdt	med	fjernelse	af	boks	”HPV	ikke	udført”	
under	triage	muligheder	for	ASCUS/LSIL.	

Bilag	3:	

• HR	HPV	og	uegnet	cytologitriage	–	opfølgning?	
• HR	HPV	og	ASCUS/LSIL	men	negativ	triage	2	–	opfølgning?	
• HR	HPV	negativ	henvises	til	gynækolog	–	det	må	være	retur	til	screeningsprogram.	

	

DC	ser	frem	til	etableringen	af	Den	Nationale	Styregruppe	for	Livmoderhalskræftscreeningen	og	vi	deltager	
meget	gerne	med	en	repræsentant	i	form	af	en	cytobioanalytiker	i	Styregruppens	vigtige	fremtidige	arbejde	
for	screeningen	for	livmoderhalskræft	i	Danmark.	

	

På	vegne	af	Dansk	Cytologiforening	
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Dorthe	Ejersbo,	afdelingsbioanalytiker	MPH	
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