Formandens beretning for marts 2007-marts 2008
Gerda Groth valgte i efteråret at træde ud af bestyrelsen af personlige grunde. Vi vil gerne takke
hende for det store arbejde, hun har gjort for at give foreningen en god start både som
bestyrelsesmedlem og kasserer.
Vi har afholdt to bestyrelsesmøder i 2008 (et i april og et i november) – derudover har vi holdt
hyppig kontakt pr. e-mail. Bestyrelsen har i det forløbne år udsendt fire nyhedsbreve til
medlemmerne og Jette Christensen har derudover i fællesskab med Henrik Hager, der er DSPAC’s
webmaster, løbende holdt vores hjemmeside opdateret.
Medlemsregisteret styres af Jette Christensen og foreningen har nu 172 medlemmer.
Medlemskontingentet vil bestyrelsen foreslå hævet fra 50 til 100 kr. pr. år. Desuden har vi drøftet,
om vi skal opkræve et deltagergebyr på 100 kr. for deltagelse i workshop og bespisning i fremtiden.
Årsmødet 2008
I modsætning til årsmødet sidste år, hvor vi havde mange – måske for mange - foredrag, står
årsmødet 2008 helt i Bethesda-klassifikationens tegn, hvor Marianne Lidang og Preben Sandahl
trækker det store læs. Vi ser frem til lørdagens program, som skal give os et fælles fagligt
udgangspunkt for anvendelsen, men også være en vigtig fælles platform for diskussion.
Lokaleforholdene er desværre blevet begrænset ved en ombygning i efteråret, således at
opholdspladsen foran auditorierne delvist er blevet inddraget til mødelokaler. Bestyrelsen overvejer
derfor at flytte årsmødet til et andet sted i 2009.
Efteruddannelse
I september startede foreningen kursusvirksomhed, da vi afholdt et fuldtegnet tredages
opdateringskursus i cervixcytologi i bioanalytikeruddannelsens lokaler i København. Kurset blev
betydeligt dyrere end beregnet bl.a. på grund af et afbud fra en af de tre norske undervisere, så vi
måtte betale for en stedfortræder, der trådte til med meget kort varsel. Heldigvis endte vi med et
overskud på 6.000 kr. Vi fik generelt meget gode tilbagemeldinger og konstruktive forslag til
forbedringer fra deltagerne. Derfor vil bestyrelsen gerne arbejde videre med planlægningen af
endnu et opdateringskursus i cervixcytologi i september 2008, denne gang i Århus, over to dage og
med danske undervisere.
Vi vil i det nye år rette henvendelse til DSPAC’s bestyrelse omkring etablering af en fælles
efteruddannelse på foranledning af sundhedsstyrelsens nye anbefalinger. Desuden vil bestyrelsen
foreslå, at der udarbejdes et forslag til et introduktionsprogram i klinisk cytologi for yngre læger på
patologiafdelingerne.
Præsentation
Dansk Cytologiforening blev udpeget som høringspartner af Sundhedsstyrelsen og Susanne Nielsen
udarbejdede et syv sider langt høringssvar på vegne af bestyrelsen og vedlagde desuden to

kommentarer til rapporten fra nogle medlemmer. Bestyrelsen deltog i høringen vedr. anbefalinger
for Screening for livmoderhalskræft d. 18. september 2007 på Rigshospitalet.
Bestyrelsen fik efter lidt tovtrækkeri i efteråret lov til at udpege Dansk Cytologiforenings
repræsentant i styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft-screening, der er
nedsat af Danske regioner. Det blev Dorthe Ejersbo. Vi mener, at det er meget vigtigt, at der
deltager bioanalytikere i dette arbejde, så vi får indflydelse på kvalitetsmonitoreringen af
screeningsprogrammerne.
Dansk Cytologiforening er blevet tilknyttet cvu-øresund University Colleges nye videncenter,
Tekna science, som samarbejdspartner i form af et link til vores hjemmeside. Det er en web-portal,
www.teknascience.dk , der giver let adgang til forskellige typer ressourcer og viden indenfor
laboratorie-, proces- og undersøgelsesteknologi.
Skrivelser
Vi er bekymret over, at klinisk cytologi nok ikke får samme omfang i den teoretiske i den
kommende modulopdelte bioanalytikeruddannelse, der træder i kraft 1. september 2008. Ved
sammensætningen af arbejdsgrupper vedr. modulbeskrivelser i den nye uddannelsesreform af
bioanalytikeruddannelsen i efteråret har vi derfor været i kontakt med uddannelseschef Anne Sofie
Landbo på VIA University College Bioanalytikeruddannelsen for at forsøge at sikre os, at der
kunne deltage cytobioanalytikerundervisere i de moduler, hvor klinisk cytologi kunne tænkes at
indgå.
Bestyrelsen vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet en beskrivelse af et valgmodul med klinisk
cytologi, der kan udbydes i grunduddannelsen, da vi mener, at det vil blive en forudsætning for at
kunne rekruttere cytobioanalytikere i fremtiden.
På opfordring fra flere medlemmer har bestyrelsen rettet skriftlig henvendelse til overlæge Iben
Holten i Kræftens Bekæmpelse for at give Dansk cytologiforenings syn på artiklen ”Fejl på fejl
kostede ung kvinde livet” af journalist Lone Zilstorff på Kræftens bekæmpelses hjemmeside
www.cancer.dk Denne artikel har berørt mange af vores medlemmer dybt og vi har derfor
opfordret til, at det skal diskuteres på det kommende seminar for livmoderhalskræft i Kræftens
Bekæmpelse.
Bestyrelsen vil i det kommende år diskutere, hvorledes vi kan støtte medlemmer, der involveres i
patientklagesager i fremtiden.

