
Bestyrelsesmøde                                                                                                                                             
Onsdag d. 3. april 2019 fra 9.30-15.30 
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C 
 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Henrik Hager (HH), Marianne Schou (MS), Helle Lanner (HL), 
Henriette Nielsen (HN) og Susanne Nielsen (SN) 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af referent: SN 

 
2. Konstituering af bestyrelsen:  

 Fortsætter uændret indtil næste valg.  
 Opdatering af arbejdsfordelingen. Alle bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til DE med 

individuelle opgaver inden 12. april. 
 Etablering af årshjul. 

 
3. Godkendelse af dagsorden:  

DE ønsker at fortælle om årsmøde i Oslo. 
 
4. Økonomi (Helle).  

Mangler betaling for årsmødet fra 4 institutter, men herefter pænt overskud.  
 

5. Evaluering af Årsmødet og generalforsamling 1. marts 2019. 
 Flotte evalueringer med konstruktive kommentarer. 
 Enkelte forslag til nye emner til næste årsmøde. 
 Notat i 2018 gør opmærksom på at sygehusledelsen skal forespørges om forplejning 

sponseret af firmaer ved arrangementer afholdt på Sygehus Lillebælt.  
Sponsoreringen er godkendt som under bagatelgrænsen, men afholdelse er fremadrettet 
godkendt af sygehusledelsen. 

 
6. Planlægning af temadag d.22. august 2019. 

Praktiske opgaver:  
 Marianne booker lokaler og mad og vender tilbage med kontaktperson til teknik samt 

parkeringsforhold. Helle er med indover. 
 Henriette har pointer. 
 Deltagerantal: min. 12 deltagere, maks 21 deltagere. 
 Nyhedsbrev udsendes til DC medlemmer inkl norske og svenske. Nyhedsbrevet vedhæftes 

program og besked om at foredraget foregår på engelsk. 
 Der vil være min. 3 hjælpere: Henriette, Helle og Susanne.  Helle er mødeleder 



 Udkast til program sendes til bestyrelsen inden program sendes til Anneke og Axlab. 
Afklaring af honorering og transportudgifter (SN) 

 
7. Emner til Årsmøde 6.3.20 og temadag 2020. 

Emne- og foredragsholderforslag til årsmødet 
 Patienterstatning ved Charlotte Wamberg (DE) 
 Patientombuddet ved Carsten Petersen. Hvordan er proceduren og hvem er 

samarbejdspartnere. Antal sager (SN) 
 Auditopgørelse i DK evt Marianne Lidang. 
 Screening af colonpolypper, KBC og konus ved cytobioanalytiker (Hjørring) og Søren Krag 

om coloncancerscreening (HH) 
 Plasma/trombin koagel på spinalvæsker (HH) 
 NSLS 
 Hologic digitale system. 
 Mammahistologi og-finnåle samt metastaser til serøse hulrum eller lymfeknuder. 
 Rose på ønh 
 Biobank af cervixcytologisk materiale 
 Temadag om serøse væsker inkl kompendium. 
 Kahoot 
 Quiz 
 Engangstilbuddet til 70+ årige del 1+2 ved Elsebeth Lynge. 
 Projekter til øget deltagelse via kræftpakke 4 puljen.  
 T23 projekt 

 
8. Resultatet af behovsundersøgelsen for et diplommodul i præscreening af histologisk mat. 

(se vedhæftet fil) og beslutning om og hvordan vi skal arbejde videre med opgaven? 
Stilles pt i bero på baggrund af DPAS ikke har planer om at indgå i et samarbejde omkring en 
kompetencegivende uddannelse for bioanalytikere. 

 
9. Orientering fra den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreeningen (Susanne) 

a. Opfølgning på referat fra den 21. november 2018 
Danske Regioner (DR) har godkendt, at NSLS kan få et subsite på DRs hjemmeside. DR 
bliver administrator på sitet. Sekretariatet for NSLS og DR vil samarbejde om at sikre 
relevant layout og indhold på sitet.  

 
b. Differentieret implementering af HPV baseret screening 

Indstillinger:  
1. At NSLS tilslutter sig, at regionernes ønsker om 2. triage imødekommes 

 Ki67/p16: Region Midtjylland, Region Syddanmark  
 Udvidet genotypning: Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland  

2. At det drøftes, hvorvidt der må være forskel på håndtering af kvinder med sammen 
udfald af prøver i henholdsvis HPV-arm og sædvanlig cytologiarm (fx. kvinder med 
ASCUS og HPV-negativt testresultat)  



3. At NSLS godkender de tre flow-charts for henholdsvis Ki67/p16, standard 
genotypning og udvidet genotypning som udgangspunkt for kommende 
økonomiforhandlinger  

4. At det drøftes, om NSLS skal igangsætte et arbejde med at få udarbejdet flow-charts 
for kvinder i kontrol efter KBC  

5. At det drøftes, hvordan der udarbejdes nationale standarder for ki67/p16 analyser 
6. Bilag 2: Algoritmer for HPV screening i implementeringsperioden 

 
c. Flowcharts og screeningsalgoritmer 

Indstilling:  
 At NSLS godkender de to flowchats for primær cytologisk screening.  
 Bilag 3: Flowcharts 23-29 år samt 30-59 år 

 
d. National kodevejledning 

Indstillinger:  
 At NSLS tilslutter sig, at forslag om kodeændringer der fremgår af i bilag 4 og 5, og  

dermed kan godkende indstilling til Patobankens informatikudvalg (bilag 6).  
 At NSLS drøfter og beslutter, hvem der ansvarlig for opdatering og vedligehold af 

algoritmer der skal opdateres som konsekvens af beslutninger taget i NSLS. 
 Bilag 4: Samlet overblik over forslag til opdatering af SNOMED-kode manual 20 03 

2019  
 Bilag 5: Forslag til ny kodemanual  
 Bilag 6: Indstilling til Patobankens informatikudvalg 20 03 2019 

 
e. Juridiske forhold ved selv-opsamlede prøver 

 Juridisk forhold i national instruks for information, svarafgivelse og håndtering af 
manglende opfølgning ved selvopsamlede prøver i screeningsprogrammet for 
livmoderhalskræft.  

 Dokumentet skal endelig godkendes af SST, som opfordres til at vurdere om 
dokumentet skal kategoriseres som "instruks", "anbefaling", "regningslinje" eller andet. 
Indstilling:  

  At NSLS tilslutter sig dokumentet, hvorefter det vil blive videresendt til SST.  
  Bilag 7: 2019_03_19 Instruks vedr. selvopsamlede prøver 

 
f. Tilbud om selv-opsamlede prøver ved 2. reminder 

Fagudvalget vil tilstræbe af have materiale klar til næste NSLS møde i maj med forventet 
tilslutning. Derefter fremlægges emnet for Sundhedsdirektørkredsen på møde i juni 2019 
mhp økonomiberegninger med mulighed for implementering i 2020. 

 
g. Forslag om DC ERFA dag om flow charts. Datoer aftales med Rikke og tilpasses 

høringsfrist til NSLS (SN). 
DE laver udkast til dagsorden. 

 
h. Biobank 

Mulighederne for en Biobank i regi af Regionernes Bio og Genom bank (RBGB) til fælles 
national forskning og kvalitetsudvikling er ved at blive undersøgt.  

 



10. Orientering fra DKLS (doej) 
Delrapport 1 om engangstilbuddet har været i høring og DKLS rapport 2018 kommer i høring i 
maj med forventet udgivelse ultimo juni. 
 

11. Gennemgang af hjemmesiden (Henriette) 
Oprydning og sletning af ikke aktuelt materiale. 
 

12. International cytologidag – skal vi markere den? (doej) 
Papanicolaous fødselsdag 13. maj er international cytologidag. 
Nyhedsbrev på dagen med quiz med bedste forslag til nyt logo eller sjove input med talebobler. 
HN kommer med oplæg 
 

13. Næste nyhedsbrev 13.5. 
 Temadag 
 Årsmøde 6.3.20  
 Internationale cytologidag med konkurrence på hjemmesiden 
 DC indkalder repræsentanter fra screeningslaboratorierne til ERFA møde mhp diskussion af 

NLSL flowcharts høringsudgave. Mødeleder Rikke og Susanne. Punktet annulleres, da 
flowcharts ”kun” sendes i høring på patologiafdelinger med cervixcancer screening, 
udredning og behandling. 

 Næste års temadag kommer til at omhandle serøse væsker. 
 

14. Eventuelt 
 Dorthe og Marianne arbejder på dansk oversættelse af QUATE spørgsmål til eksamen i 

Malmø. 
 Næste møde: forslag onsdag d. 28. august alternativt 29.8. 


