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Reviderede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening, DSOG´s høringssvar. 

 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har med interesse gennemgået udkast til Reviderede 

anbefalinger for livmoderhalskræftscreening. 

 

Vi finder, at der er tale om meget gennemarbejdede retningslinjer med afsæt i den tilgængelige 

evidens. Det er positivt at de nye retningslinjer udpeger fokusområder, hvor evidensen mangler og 

at rapporten i høj grad lægger op til forpligtende samarbejder mellem Sundhedsstyrelsen og de 

danske regioner så der fremadrettet iværksættes projekter med henblik på tilvejebringelse af evidens 

i en dansk kontekst. Dette vil uden tvivl højne kvaliteten af screeningsprogrammet for 

livmoderhalskræft i Danmark. 

 

DSOG ønsker at fremhæve betydningen af en tæt korrelation mellem screeningsprogrammet og 

håndtering af de screenings relaterede sygdomme - cervix dysplasi og cervix cancer. I den 

sammenhæng er det vigtigt at der skabes kontinuitet mellem anbefalinger for livmoderhalskræft 

screening og de nationale guidelines for udredning og behandling af cervix dysplasi, således at alle 

scenarier er beskrevet. På den måde sikres at de to programmer tilsammen udgør grundlaget for 

optimal håndtering af danske kvinder med henblik på forebyggelse af livmoderhalskræft. 

 

Et nyt tiltag er etableringen af en national Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening. 

Vi finder, at SST lægger et meget stort ansvar og et kæmpe arbejde ud til den Nationale 

Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening, herunder af etablering af den store sammenlignende 

undersøgelse af cytologiscreening og HPV screening.  

Hvis denne undersøgelse etableres, således at screening tilrettelægges forskelligt i de enkelte 

regioner, kunne man overveje, om der var bias i form af sammensætning af befolkning og adfærd 

mellem regionerne.   

Vi finder her, at det bliver væsentligt at sikre sig, at billedet ikke forplumres af opportunistisk 

screening, som også kan være forskellig fra region til region?  
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Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi anbefaler at Sundhedsstyrelsen overvejer at sikre 

DSOG repræsentation i styregruppen ved formanden for de nationale guidelines for udredning og 

behandling af cervix dysplasi så kontinuiteten i de to programmer forankres fremadrettet. 

 

Som fodnote har vi bemærket en meningsforstyrrende fejl i bllag 8.4 (HPV andre 16 og eller 18) 

Side 117. Her står, at både uegnet HPV test og uegnet cytologi ender i ingenting?? Omvendt skal en 

prøve, som er negativ for hr-HPV føre til henvisning til gynækolog? Det skal lige ensrettes. 

 

Alt i alt et stort og grundigt og flot arbejde, der er lavet.  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Thomas Larsen, Formand 

Ledende overlæge, MPA 

 

 

 

 


