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UDPEGNINGSBREV 

Udpegning til arbejdsgruppe vedr. nationale kliniske 

retningslinjer for fjernelse af livmoder (hysterektomi 
på benign indikation) 
 

Sundhedsstyrelsen igangsætter august 2014 arbejdet med nationale 

kliniske retningslinjer for fjernelse af livmoder (hysterektomi på be-

nign indikation).  

 
I Danmark foretages der årligt ca. 6.000 hysterektomier, hvor ca. 80% er på 

benign indikation. 

  

Siden slutningen af 1980’erne er der udviklet og introduceret flere nye ope-

rative metoder. Laparoskopisk hysterektomi (LH) hvor operationen fortages 

ved kikkerindgreb igennem bugvæggen evt. med fjernelse af livmoderen 

gennem skeden, er indført som alternativ til fjernelse af livmoderen gennem 

skeden (vaginal hysterektomi, VH) og fjernelse ved åben operation gennem 

bugvæggen (abdominal hysterektomi,AH). Senest er der indført robotassiste-

rede laparoskopiske teknikker. 

  

I Danmark er der stor variation i valg af operationsmetoder på de forskellige 

afdelinger, og selvom der de seneste år er publiceret flere artikler, som sætter 

fokus på fordele og ulemper ved de enkelte operationsmetoder, er der fortsat 

et behov for udfærdigelsen af en national klinisk retningslinje.  

 

På baggrund af den fundne variation i operationsmetode, og med henblik på 

at sikre at hysterektomi udføres på den rette indikation og med den i den kli-

niske situation mest korrekte og hensigtsmæssige metode, er det blevet be-

sluttet at Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en national klinisk retningslinje. 

Fokus for retningslinjen vil blive indsnævret yderligere. Der henvises i øv-

rigt til kommissoriet for arbejdet. 

 

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra relevante faglige selskaber. 

Sundhedsstyrelsen udpeger arbejdsgruppens formand og varetager sekretari-

atsfunktionen. 

 

Sundhedsstyrelsen nedsætter endvidere en referencegruppe af andre interes-

senter, der inviteres til at kommentere på arbejdet med retningslinjerne hhv. 

relativt tidligt og sent i arbejdsprocessen. 
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Der afholdes 6 møder i arbejdsgruppen: 

 

 1. møde: 12. august 2014 kl. 10-15 

 2. møde: 8. september 2014 kl. 12-16 

 3. møde: 7. oktober 2014 kl. 10-15 

 4. møde: 2. december 2014 kl. 10-15 

 5. møde: 6. januar 2015 kl. 12-16  

 6. møde: (tentativt, efter høringsfasen) 10. marts 2015 kl. 10-15 

 

Arbejdsgruppen overværer endvidere referencegruppens møder, som afhol-

des.  

 

 1. møde: 8. september 2014 kl. 10-12 (før 2. arbejdsgruppemøde) 

 2. møde: 6. januar 2015 kl. 10-12 (før 5. arbejdsgruppemøde) 

 

Herudover skal arbejdsgruppemedlemmerne tilmelde sig én af følgende dage 

til obligatorisk metodeundervisning i evidensvurdering (GRADE): 

 

 1. september 2014 kl. 10-15  

 8. september 2014 kl. 10-15  

 12. september 2014 kl. 10-15  

 15. september 2014 kl. 10-15  

 16. september 2014 kl. 10-15  

 6. oktober 2014 kl. 10-15  

 10. oktober 2014 kl. 10-15  

 

Den ønskede dato bedes indmeldt til Tina Riis, e-mail tiri@sst.dk med angi-

velse af navn, titel og kontaktoplysninger på deltageren. 

 

Arbejdsgruppens medlemmer må forvente en betydelig arbejdsindsats med 

gennemgang og vurdering af eksisterende litteratur på området mellem mø-

derne samt kort frist til at kommentere på tekstudkast til retningslinjen, sær-

ligt i slutfasen. Arbejdsgruppemedlemmerne forventes endvidere at deltage i 

en undervisningsdag i metode (evidensvurdering, bl.a. GRADE). Arbejds-

gruppemedlemmerne må forvente at skulle yde en særlig stor arbejdsindsats 

mellem 2. og 5. møde.    

 

Arbejdsgruppens sammensætning, rolle og opgaver er uddybet i kommisso-

riet. Sundhedsstyrelsen skal anmode om, at der sker udpegning af repræsen-

tanter til arbejdsgruppen ud fra nedenstående sammensætning:  

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

 

 Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi – 6 medlemmer 

 Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database – 1 medlem 

 

Repræsentanterne skal have specifikt sundhedsfagligt kendskab til hysterek-

tomi på benign indikation, herunder den kirurgiske del af patientforløbet, 

som valg af operationsmetode, teknisk udførelse, patientselektion og direkte 

kirurgiske komplikationer, og det er en fordel, hvis de er vant til at arbejde 
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evidensbaseret. Det skal bemærkes, at den nationale kliniske retningslinje vil 

beskæftige sig med udvalgte dele af patientforløbet, og at fokus for retnings-

linjen afgrænses yderligere på første møde. Udpegede repræsentanter bedes 

orienteres sig i vedlagte notat ”hvad er en national klinisk retningslinje 

(NKR)?” forud for arbejdet.    

 

Det er aftalt med Danske Regioner og KL, at arbejdsgruppemedlemmer kan 

få tjenestefri med løn i relation til mødedeltagelse.  

 

Navne på udpegede arbejdsgruppemedlemmer bedes indmeldt til Tina Riis, 

e-mail tiri@sst.dk senest fredag den 4. juli 2014 kl 12:00 med angivelse af 

navn, titel og kontaktoplysninger.  

Privatpraktiserende bedes sende CPR. til fax 72227405 med henblik på ho-

norar.  

Bemærk at habilitetserklæring skal indsendes samtidig med udpegningen. Vi 

sender en kvittering for optagelse i arbejdsgruppen, når habilitetserklæringen 

er godkendt. Habilitetserklæringen udfyldes via følgende link: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet 

 

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af habilitetserklæring forud for arbej-

dets opstart er et ufravigeligt krav. Ved udpegningen bedes man således væ-

re opmærksom på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som bl.a. ikke 

tillader medlemskab af relevante advisory boards m.v. samtidig med at man 

rådgiver Sundhedsstyrelsen som medlem af en faglig arbejdsgruppe som 

denne. Habilitetserklæringer offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Se og-

så http://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet  

 

 

Vi ser frem til samarbejdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Brostrøm 

Enhedschef, Sygehuse & Beredskab 

Sundhedsstyrelsen 
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