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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 17. juni 2020 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde NSLS møde 17. juni 2020 

 

Punkt 3: Differentieret implementering af HPV screening v/ Berit Andersen  

Sundhedsdirektørkredsen har på mailrunde d. 5. juni 2020 endeligt godkendt notat m/bilag om 

differentieret implementering af HPV screening til 30-59 årige kvinder. Jf. mailkorrespondance 

i NSLS den 3. juli 2020 er ny dato for opstart den 1. oktober 2020 på grund af it-udfordringer.  

 

På mødet vil Annette Wittrup Enggaard give status for Sundhedsstyrelsens arbejde med 

pjecen.  

 

På mødet vil Elsebeth Lynge og Jesper Hansen Bonde give en status for ordlyd i nye 

invitationer og påmindelser til 30-59 årige kvinder. 

 

Jørgen Marinus Madsen vil give status på Informationsudvalgets arbejde.   

 

Den nationale SNOMED kodevejledning for livmoderhalskræftscreening mangler forsat 

afklaring vedrørende kodning af cervix histologier, da denne kodning overlapper med 

anbefalinger fra DPAS. Bettina Kjær Kristiansen orienterer herom  

 

Hver region bedes forberede sig på at give en status for klargøring til opstart pr 1. oktober 

2020, med fokus på IT og drift. 

 

Indstillinger: 

 NSLS tilslutter sig orienteringerne  

 NSLS drøfter eventuelle udeståender og risici i forhold til opstart 1. oktober 2020.    

 

 

 

 

Dato 19.08.2020  

Bettina Kjær Kristiansen   

AC fuldmægtig 

Tel. +45 7842 2084  

bettkr@rm.dk 
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Punkt 4: Selvopsamlede prøver i forbindelse med anden påmindelse v/ Marianne 

Waldstrøm 

I regi af fagudvalget for selvopsamlede prøver implementering af selvopsamlede prøver blevet 

gendrøftet. Fagudvalget holder møde den 24. august 2020. På mødet forventes mulig udbud af 

testkit, pakning og forsendelse, mulige IT løsninger og tidsplan for opstart drøftet. På 

nærværende møde orienteres om dette.   

 

Indstillinger:  

 At NSLS tager orientering til efterretning 

 

Punkt 5: Næste møde 

Næste møde afholdes d. 21. oktober 2020 i Aarhus. Der vil blive fremsendt mødeindkaldelse.  

 

Punkt 6: Eventuelt 

http://www.folkeundersoegelser.rm.dk/
http://www.kraeftscreening.rm.dk/

