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Beretning fra formanden 
 
Året der gik 
Status for Dansk Cytologiforening 
Foreningen har dags dato 163 medlemmer: 147 bioanalytikere, hvoraf en bor i Sverige, 14 læger og 
to firmaer. 
Medlemmer til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe 
Bestyrelsens første opgave dukkede op lige før sommerferien, da vi blev kontaktet af 
Sundhedsstyrelsen. Vi skulle udpege to bioanalytikere til en ny arbejdsgruppe, der skulle opdatere 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for folkeundersøgelsen for cervixcancer. Bestyrelsen sendte straks 
en opfordring rundt til alle kontaktpersonerne og det blev senere annonceret på DSPAC’s 
hjemmeside. Alle interesserede kunne rette henvendelse til bestyrelsen eller DSPAC. I slutningen af 
juli udpegede vi i fællesskab med DSPAC’s bestyrelse fem af arbejdsgruppens i alt 18 medlemmer 
under hensyntagen til, at alle fem regioner var repræsenteret. Der var tre bioanalytikere, der meldte 
sig og bioanalytikerunderviser Preben Sandahl fra region Nordjylland og bioanalytikerunderviser 
Susanne Nielsen fra region Sjælland blev valgt. Susanne er jo samtidigt bestyrelsesmedlem i 
foreningen og det har vi gensidigt haft god brug af - bestyrelsen har været løbende informeret og vi 
har diskuteret de forskellige udkast på bestyrelsesmøderne og pr. mail. Susanne og Preben har fået 
stor indflydelse på så vigtige områder som egnethedskriterier, klassifikation og kvalitetssikring 
herunder videreuddannelsen som cytobioanalytiker. Af det seneste udkast fremgår det bl.a., at ”det 
anbefales, at Dansk Cytologiforening i samarbejde med DSPAC etablerer et kompetencegivende 
efteruddannelsesprogram for cytobioanalytikere og patologer”. Dette arbejde anser vi ikke 
nødvendigvis for bestyrelsesarbejde, men bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe til dette 
formål. 
Høring fra Sundhedsstyrelsen vedr. nationale begrebsråd 
Den 1. december modtog foreningen endnu en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen om at deltage i 
en høring om resultaterne af en arbejdsgruppe under det nationale begrebsråd for sundhedsvæsenet. 
Det var et meget omfangsrigt materiale uden umiddelbar tilknytning til vores fagområde, hvorfor 
bestyrelsen hurtigt meldte tilbage, at vi ikke mente os kvalificerede til at komme med nogen form 
for kritik til det tilsendte materiale. 
Bestyrelsesmøder 
Vi har i løbet af året holdt fire bestyrelsesmøder, alle i Odense som dagsmøder, hvor alle 
bestyrelsesmedlemmer har deltaget. I efteråret lykkedes det efter en kæmpe indsats fra Jette 
Christensen at få foreningens link på plads på DSPAC’s hjemmeside. Vi har i høj grad været en 
arbejdende bestyrelse, som I kan se af referaterne på hjemmesiden.  
Markedsføring af foreningen 
Efter det første bestyrelsesmøde i maj fik vi markedsført foreningen i form af en notits i Danske 
Bioanalytikere, vi har været på LSB- Laboratoriemedicinske Selskab for Bioanalytikere’s 
hjemmeside, og endelig blev de svenske og norske cytologiforeninger informeret. Bestyrelsen tog 
herefter initiativ til en logokonkurrence. De indsendte forslag vil blive ophængt til afstemning 
begge dage. Afstemningen slutter ved kaffepausen lørdag eftermiddag og vinderen kåres under 
afslutningen af årsmødet. Når vi har valgt logo, kan vi gøre informationspjecen om foreningen 
færdig, så alle nuværende og kommende medlemmer kan få et eksemplar.  
Nyhedsbreve 
Bestyrelsen har i årets løb udsendt tre nyhedsbreve til medlemmerne. Det første i oktober var en 
bekræftelse af medlemskab og det andet, der kom i januar, informerede bl.a. om datoen for 
afholdelse af generalforsamlingen samt det foreløbige program for årsmødet. Det sidste, der blev 
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udsendt kort før generalforsamlingen, indeholdt den endelige dagsorden, beretning, antal tilmeldte 
samt en opfordring til at gå ind på hjemmesiden og kikke på de cases, som bestyrelsen har forberedt 
til lørdagsprogrammet. 
Dansk Cytologiforenings årsmøde 
Den opgave, der har taget mest tid, har været planlægningen af dette årsmøde, det første i 
foreningens regi. Bestyrelsen besluttede, at årsmødet fortsat skulle foregå den første lørdag i marts, 
men som noget nyt ville vi fremover udbyde et cytologikursus til foreningens medlemmer som en 
temaeftermiddag i et aktuelt emne og gerne kombineret med en mikroskopi-workshop. I år valgte vi 
det meget aktuelle emne mammafinnålsdiagnostik, da alle regioner skal kunne tilbyde 
mammografiscreening i løbet af i år – og det vil jo formentlig også inddrage mange bioanalytikere! 
I forbindelse med planlægningen har bestyrelsen udarbejdet et regelsæt vedr. honorering af 
undervisere og foredragsholdere. 
 
Året der kommer 
Bestyrelsen har planlagt et opdateringskursus i cervixcytologi for foreningens medlemmer d. 7.-9. 
september 2007, der bliver afholdt på Bioanalytikeruddannelsen i København. Kurset bliver ikke 
gratis! Underviserne er tre norske bioingeniører, som vil lave en dansk version af et norsk kursus, 
som de har afholdt flere gange med stor succes i Norge. Program, pris og tilmelding vil blive 
annonceret på hjemmesiden til maj.  
Den største opgave for bestyrelsen i det kommende år vil blive planlægningen af årsmødet i 2008 
og kursusdagen om fredagen. Derudover foreslår bestyrelsen, at der laves en dansk model af det 
norske kursus, der så kan udbydes efter behov i fremtiden. Endelig vil bestyrelsen som før nævnt 
indgå i et samarbejde med DSPAC om et fremtidigt kompetencegivende efteruddannelsesprogram 
for bioanalytikere og patologer. 
Bestyrelsen foreslår også, at vi i det kommende år arrangerer en temaeftermiddag om de nye 
retningslinjer for screeningen for cervixcancer, når de foreligger. Og endelig vil vi udarbejde en 
forslag til et program for den undervisning, der tilbydes de yngre læger på patologiafdelingerne i 
cervixcytologi og anden cytologi.  
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