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• Etablering af National Styregruppe for Livmoderhalskræft 
Screening (NSLS) med repræsentation fra Danmarks 5 
regioner samt relevante fageksperter med ansvar for

• Implementering af SST´s nationale anbefalinger for 
livmoderhalskræftscreening, - ensartet og koordineret på tværs af 
regionerne

• Implementering af kontrolleret differentieret primær HPV 
screening af 30 - 59 årige kvinder

Nye revolutionerende anbefalinger



Organisering:

• SST ansvarlig for anbefalinger for livmoderhalskræft screening

• Regionerne ansvarlig for NSLS kommissorium og nedsættelse af 
styregruppen

• NSLS ansvarlig for implementering.

Timing: 

• SST afventer offentliggørelse af anbefalingerne til regionerne er klar 
med NSLS kommissorium

• NSLS styregruppes sammensætning og etablering?

• Udgivelse af NSLS retningslinjer?

Videre arbejde



• Ansvar for overordnet national plan for kontrolleret differentieret implementering af 
primær HPV screening af 30 - 59 årige kvinder

• De 5 regioner hver screener ligeligt fordelt mellem hhv væskebaseret cytologi og HPV. 

• Sammenligning af cytologi- og HPV screening i dansk kontekst.

• Triage af HPV positive med cytologi. Ved ASCUS og LSIL suppleres med yderligere 
triage. 

• Koordinering af de tre danske kræftscreeningsprogrammer (bryst, tarm og 
livmoderhals)

• Formulere nationale retningslinjer for kvalitetssikring af såvel cytologitest som HPV-
test herunder bl. a.

• Krav til test

• Minimumkrav til antal test pr afdeling eller pr undersøger.

• Kodevejledning

• Opfølgning med flowcharts for screeningsafledte diagnoser

• I samarbejde med Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft Screening 
(DKLS) varetages monitoreringen af screeningsprogrammet med løbende tilpasning 
af relevante indikatorer samt udgivelse af årsrapporter.

• National audit ved ny diagnosticeret livmoderhalskræft

• NSLS bistår med rådgivning til afdelinger og regioner, der ikke opfylder standarden for en 
given indikator.

NSLS opgaver



NSLS:

• Etablering af beslutningsstøtte værktøjer om til- og fravalg af screeningsprogrammet

• Tiltag der kortlægger og adresserer barrierer i grupper med lav deltagelse

Regionerne:

• Tiltag der kortlægger og adresserer barrierer i grupper med lav deltagelse

• Iværksætte initiativer, der letter adgangen til prøvetagning f. eks

• Mobile klinikker

• Indsatser for grupper med lav deltagelse

• Tilbyde mulighed for selvopsamlet prøve til ”ikke deltagende kvinder”

Praksis:

• Afprøve tiltag mhp øget deltagelse f. eks

• Tilbud om screningsundersøgelse i morgen – eller aften åbningstid uden 
tidsbestilling

• Mulighed for at vælge undersøgers køn

Nyt vedr. deltagelse



Metoder:

• Væskebaseret teknik til cytologi 

• Bethesda klassifikation til diagnostik

Primær cytologiscreening og triage:

• 23 - 29 årige kvinder screenes med cytologi hvert 3. år som anbefalet 
i SST 2012. 

• Aldersgruppe monitoreres mhp på at vurdere evt specifikke 
anbefalinger for vaccinerede kvinder. 

• Triage med HPV test af ASCUS og LSIL.

Primær HPV screening:

• 60-64 årige screenes med HPV som anbefalet i SST 2012.

• Triage af HPV positive med cytologi. 

Uændrede anbefalinger



Invitation, prøvetagning og svarafgivelse fortsætter næsten 
uændret

• Invitation efter nationale skabelon

• Information vha digital post med link til informationsmateriale.

• Ved fritagelse for digital post sendes samme materiale som 
papirbrev.

SST 2012 Kodning og flowchart

• Fortsætter indtil evt ændringer fra NSLS

Uændrede anbefalinger
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