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       Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 

 

Fredag d. 29. februar 2008 kl.17.30-18.30 

Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital 

 

Referat  

 

1. Valg af dirigent: Hans Bøttcher 

2. Beretning fra formanden ligger på hjemmesiden http://www.dspac.org/ under Dansk 

Cytologiforening - hovedpunkterne er: 

• Gerda Groth er udtrådt af bestyrelsen. Gerda takkes for sit engagement og store arbejde både 

som bestyrelsesmedlem og kasserer. 

• Dansk Cytologiforening har i alt 180 medlemmer.  

• Pga ombygning i Odense er det store åbne lokale reduceret og der er ikke så meget plads til 

hverken udstillere eller deltagere. Om årsmødet stadig skal afholdes i Odense vil vurderes 

ud fra evalueringerne.  

• Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2007 samt livlig mail korrespondance vedr. bl. a. 

arrangering af efteruddannelseskursus, temadag og årsmøde 2008 

• Der er udsendt 5 nyhedsbreve 

• DC har i september 2007 afholdt et 3 dages opdateringskursus i cervixcytologi med norske 

undervisere og forbereder et tilsvarende i 2008 med danske undervisere 

• DC blev i 2007 udpeget som høringspartner i Sundhedsstyrelsen og udarbejdede et 

høringssvar til SST´s nye anbefalinger om screening for livmoderhalskræft.  

• DC er repræsenteret i den nationale styregruppe for Dansk Kvalitetsdatabase for 

livmoderhalskræft-screening med Dorthe Ejersbo 

• DC er tilknyttet cvu-øresund University Colleges nye videnscenter, Tekna science 

www.teknascience.dk som samarbejdspartner. 

• DC´s bekymring vedr. teoretisk omfang af klinisk cytologi i kommende modulopdelte 

bioanalytikeruddannelse  pr. 1. september 2008, har affødt en henvendelse til University 

College Bioanalytikeruddannelsen for at sikre repræsentation af 
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cytobioanalytikerundervisere i klinisk cytologi relevante moduler. Bestyrelsen vil tage 

initiativ til modulbeskrivelse af valgmodul i klinisk cytologi. 

• DC har rettet skriftlig henvendelse til Kræftens Bekæmpelse vedr. DC´s syn på artiklen 

"Fejl på fejl kostede ung kvinde livet", som kan læses på KB´s hjemmeside www.cancer.dk. 

Bestyrelsen vil forsøge at støtte medlemmer involveret i patientklagesager bedst muligt. 

Falske diagnosesvar er på dagsordenen på KB´s seminar for livmoderhalskræft 8. april 2008. 

Emnet gav anledning til god debat og inspiration til bestyrelsens videre arbejde med bl. a.: 

• Falsk negative smear er uundgåelige 

• Hvilke krav stilles til bioanalytikere som screener 

• At DC i samråd med DSPAC og evt. DBIO udarbejder en kravspecifikation til 

klagersager (evt juridisk bindende) 

o Hvordan behandles klagesager 

o Hvordan udvælges eksperter og hvilke krav stilles 

o Forslag til hvordan ekspert skal vurdere præparater – f. eks falsk negative 

præparat blandt 10 – 20 blindede præparater 

o Hvordan har proceduren været – væskebaseret/konventionel, alm. 

mikroskopi/guidet screening, +/- rescreening o.lign. 

o Forslag: 

� 20 blindede præparater med FN 

� rescreening af bioanalytiker og patolog 

� vurdering af fremgangsmåde 

3. Beretning fra udvalg o.a. 

• Styregruppe for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening er udpeget    

af Danske Regioner og består af:  

o Carsten Rygaard region Hovedstaden 

o Britta Ortiz – region Sjælland 

o Berit Hølund – region Syddanmark 

o Lisbeth Kallestrup – region Midtjylland 

o Karsten Nielsen – reigon Nordjylland 

o Hans Svanholm – DSPAC 

o Connie Palle – DSOG 

o Flemming Bro  DSAM 
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o Dorthe Ejersbo – Dansk Cytologiforening 

o Beth Bjerregård – Patologidatabanken 

o Ellen Mikkelsen – Kompetencecenter Nord 

Arbejdsgruppen vil beskrive kvalitetsindikatorer, som sendes i høring i april-maj 2008 samt 

søge om godkendelse og midler til drift af databasen. Arbejdsgruppen forventer 

påbegyndelse af landsdækkende dataindsamling 1. januar 2009. 

• EACC, The European Advisory Committee of Cytotechnology, som bl. a. planlægger 

cytologilektioner til internationale cytology kongresser.  

o Formand: Dorthe Ejersbo Danmark,   

o Sekretær: Maj Live Eide Norge 

• QUATE Exam board www.efcs.eu er en sammenslutning af cytologiforeninger vedr. bl.a. 

international eksamen. Testen kan i fremtiden rekvireres på eget initiativ ved mere end 10 

deltagere. 

o eksaminator Peter A Smith, som afløser Euphemia McGoogan 

o eksamensadministrator Andrew Evered som afløser Eileen Hewer. 

Evt recertificering skal besluttes nationalt  

Forslag: Quate eksamen i Danmark forår 2010 

• Eurocytology har oprettet en internetbaseret læringsplatform www.eurocytology.eu der 

omfatter både cervixcytologi og anden cytologi.  

4. Forelæggelse af revideret regnskab 

• Regnskab godkendt af revisor.  

• Kontingent på 50 kr. for 2007 kan indbetales på DC´s konto i Danske bank med reg. nr. 

3401 og kontonr. 3401 631437 evt. samlet via kontaktperson eller ved årsmødet senest 1. 

april 2008. Opkrævning bliver ikke udsendt, men annonceres via nyhedsbrev. Ikke betalt 

kontingent betragtes som udmeldelse. 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Fra bestyrelsen:   

• § 6 stk 3. Slettes ”Formanden vælges for en periode af 2 år”. 

• § 4 stk 2. Slettes ”Offentliggøres i dbio”. Generalforsamlingen varsles ved nyhedsbrev og på 

hjemmeside. 

• § 6 stk 1. Tilføjes ”Bestyrelsen består af fem medlemmer samt en suppleant.” 

Forslag enstemmigt vedtaget 
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6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår medlemskontingent til 100 kr. om året.  

Enighed om både deltagergebyr på 100 kr. for fremtidige temadage samt kontingent stigning til 100 

kr. med virkning fra 2008 med betalingsfrist 1. april 2009. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg - genvalgt 

Sekretær Susanne Nielsen er på valg og er villig til genvalg- genvalgt 

Kasserer Gerda Groth er på valg og ønsker ikke genvalg. Pia Fuursted Randers blev valgt 

Valg af suppleant – Marianne Schou Århus 

8. Valg af revisor – Preben Sandahl genvalgt 

9. Eventuelt  

Vedr. tilmelding af nye medlemmer – se hjemmesiden.  
Medlemmer med ny mailadresse kan henvende sig til Jette Christensen jech@rn.dk eller tlf.: 9932 
1581 
 

Referent 

Susanne Nielsen 

 


