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DAGSORDEN  

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden  

 

Punkt 2: Evt. Opfølgning på referat fra møde den 15. april 2020 

 

./. Bilag 1: Referat fra NSLS møde NSLS møde 15. april 2020 

 

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

Sundhedsdirektørkredsen blev på mailrunde d. 5. juni 2020 forelagt notat om differentieret 

implementering af HPV screening til 30-59 årige kvinder. Kredsen skal formelt endeligt tilslutte 

sig planen inklusiv de nyligt udarbejdede bilag. Kredsen har deadline 19. juni 2020. 

Sekretariatet for NSLS har holdt møde med RKKP og formanden for DKLS med henblik på at 

igangsætte monitorering af tiltaget med start d. 1. september 2020. Det er aftalt at RKKP står 

for udtræk af data, mens sekretariatet for NSLS har ansvar for afrapportering. De afsatte 

midler til opgaven fordeles på den baggrund med halvdelen til RKKP og halvdelen til 

sekretariatet for NSLS.  

 

Tidsplan for implementeringen vil blive gennemgået på mødet. En væsentlig faktor for at 

kunne komme i gang er en funktionel it-løsning. Formanden for Patobankens Indkalde- og 

Svarmodul, Reza Serizawa deltager i punktet med henblik på at give en status og en vurdering 

af eventuel usikkerhed i forhold til at nå det til 1. september 2020.  

 

På mødet vil Rebecca Asbjørn Legarth, Sundhedsstyrelsen, give status for arbejdet med 

pjecen.  

 

Informationsudvalget vil give status på deres arbejde.   

 

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

2020.  

 

Indstillinger: 

 NSLS tilslutter sig orienteringerne  

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

Dato 09.06.2020  

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 og Jesper Hansen Bonde 

På seneste NSLS møde blev besluttet, at Jesper Hansen Bonde og sekretariatet for NSLS 

lavede en opgavebeskrivelse for implementering af selvopsamlede prøver, hvor der stiles mod 

opstart 1. januar 2021. Således er det forsat essentielt at administrative repræsentanter 

arbejder med at sikre økonomi til opstart af selvopsamlede prøver i alle regioner pr. 1. januar 

2021. Udkast til opgavebeskrivelsen og tidsplan er vedhæftet.  

 

Indstillinger:  

 At NSLS drøfter opgavebeskrivelse og tidsplan 

 At NSLS udpeger deltagere til arbejdsgruppen 

 At de administrative repræsentanter giver en opdatering på regional status vedrørende 

økonomi 

 

./. Bilag 2: Udkast til opgavebeskrivelse for selvopsamlede prøver 

 

Punkt 5: Flowchart for HPV screening af 60-64 årige kvinder v/ Marianne Waldstrøm 

Flowchart for HPV screening af 60-64 årige kvinder er opdateret af fagudvalget. Der orienteres 

på mødet om processen bag opdatering og særlige overvejelser.  

 

Indstillinger: 

 At NSLS tilslutter sig flowchart for HPV screening af 60-64 årige kvinder  

 

./. Bilag 3: Flowchart for HPV screening af 60-64 årige kvinder 

 

Punkt 6: Tidligere godkendte flowcharts v/ sekretariatet for NSLS 

På tidligere møder er flowchart for cytologi screening af kvinder på 23-29 år, HPV screening af 

kvinder på 30-59 år, og cytologiscreening af kvinder på 30-59 år blevet godkendt. Tilsvarende 

er flowchart for selvopsamlede prøver til kvinder på 23-64 år blevet godkendt, dog med 

enkelte forbehold. Sekretariatet for NSLS har siden deres godkendelse arbejdet med ensartet 

layout på alle flowcharts på samme vis, ligesom få rettelser er foretaget for at minimere risiko 

for misforståelser. 

 

Indstilling: 

 At NSLS tilslutter ensrettede layout og mindre rettelser på tidligere godkendte 

flowcharts  

 

./. Bilag 4: Flowcharts i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft 

 

Punkt 7: Næste møde 

Næste møde er skemalagt til den 21. oktober 2020. Der vil blive fremsendt mødeindkaldelse.  
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