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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 26. august 2020 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde NSLS møde 26. august 2020 

 

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

Sundhedsdirektørkredsen har den 25. september 2020 tilsluttet sig fælles opstart af 

differentieret implementering af HPV screening af 30-59 årige kvinder den 1 januar 2021, 

forudsat at Sundhedsstyrelsen står bag modellen. 

 

Overfor Sundhedsstyrelsen er der redegjort for, at differentieret implementering af HPV 

screening har været forelagt Videnskabsetisk Komite i Region Midtjylland, samt at 

godkendelser i forbindelse med datahåndtering sker i regi af regionernes kliniske 

databaseprogram.   

 

IT organisationer i alle regioner har i løbet af september bekræftet, at det er muligt at være 

klar til 1. januar 2021.  

 

Jesper Bonde Hansen og Elsebeth Lynge vil give en status på udarbejdelsen af nye invitationer 

og påmindelser til 30-59 årige kvinder.  

 

Sundhedsstyrelsen vil give en status for arbejdet med ny informationspjece.  

 

Jørgen vil orientere om status på kommunikation i forbindelse med opstart. 

 

Indstilling: 

 NSLS drøfter status og tidsplan for differentieret implementering af HPV screening 

 NSLS identificerer og drøfter mulige udeståender 

 

Punkt 4: Selvopsamlede prøver v/ Marianne Waldstrøm 

Siden seneste NSLS møde har der været arrangeret studiebesøg til Hvidovre Patologi for at se 

afdelingens nuværende håndtering af selvopsamlede prøver. Der orienteres kort herom. 

Dato 15.10.2020  

Bettina Kjær Kristiansen   

AC fuldmægtig 

Tel. +45 7842 2084  

bettkr@rm.dk 
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Indstilling:  

 At NSLS tager orientering til efterretning 

 

Punkt 5: Gennemgang af DKLS 2019 årsrapport v/ Marianne Waldstrøm 

I regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har Dansk kvalitetsdatabase 

for livmoderhalskræftscreening (DKLS) udarbejdet en ny årsrapport med resultater fra 2019. 

Rapporten er offentliggjort den 30. juni 2020. Anbefalinger fra styregruppen præsenteres.    

 

Indstilling:  

 At NSLS tager orientering til efterretning 

 

./. Bilag 2: Overblik over DKLS´s anbefalinger – Årsrapport 2019  

 

Link til 2019 årsrapport: 

https://www.sundhed.dk/content/cms/82/4682_dkls_aarsrapport_2019_off_version.pdf 

 

Punkt 6: Næste møde 

Der foreslås følgende mødedatoer for 2021: Onsdag den 5. februar (uge 5), onsdag den 9. juni 

(uge 23), onsdag den 1. september (uge 35) og onsdag den 1. december (uge 48)  

 

Punkt 7: Eventuelt 
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