
 
 
 

Formandsberetning 2009 – 2010 
 
Status  
Der blev afholdt fire bestyrelsesmøder i henholdsvis maj, september og oktober 2009 samt i januar 
2010. 
Der blev udsendt fire nyhedsbreve i løbet af året. 
Antal medlemmer marts 2010: 192 
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2009 
Omkring 70 medlemmer deltog i temadagen fredag d. 6. marts 2009, der omhandlede klinik og 
behandling af blærecancer, den nye WHO-klassifikation af blæretumorer samt en 
mikroskopiworkshop i urinvejscytologi. Vi har taget kritikken af lokaleforholdene og mikroskoperne 
til efterretning og vi vil ikke benytte kursussalen i fremtiden. Vi opgiver derfor også at afvikle en 
mikroskopiworkshop ved årsmødet 2010. Alternativt har vi til temadagen 2010 valgt at fremstille 
otte cases, der blev sendt ud til de 19 kontaktpersoner i starten af februar. Forhåbentligt er det 
lykkedes at få dem til at cirkulere blandt medlemmerne ude på det enkelte laboratorium. Tusinde 
tak til patologiafdelingerne i Århus Nørrebrogade og Odense for fremstillingen af cases! 
Lørdagen var velbesøgt, programmet var varieret og blev evalueret positivt af deltagerne. 
Desværre lykkedes det ikke at få en posterudstilling op at stå. 
 
Kursusvirksomhed 
For tredje gang blev der afholdt opdateringskursus i cervixcytologi 27. og 28. august 2009, der 
denne gang havde 22 deltagere. Det er et intensivt kursus med meget mikroskopi, men 
vidensudveksling og diskussion prioriteres også højt. Ambitionsniveauet er højt og det kan lade sig 
gøre takket være de dygtige og motiverede undervisere! Deltagerne fremlagde igen i år 
spændende cases fra laboratorierne, som vi andre efterfølgende har kunnet studere på 
hjemmesiden. Tusinde tak til alle underviserne og til Bioanalytikeruddannelsen i Århus for lån af 
lokaler. 
 
Kompetencegivende efteruddannelse  
I årets løb er bestyrelsen fremkommet med et forslag til et uddannelsesprogram i klinisk cytologi 
for henholdsvis bioanalytikere under oplæring og reservelæger under uddannelse til speciallæger i 
patologisk anatomi og cytologi på baggrund af det indsamlede materiale fra patologiafdelingerne. 
Da der er tale om kompetencegivende efteruddannelse foreslår vi, at forløbene for begge 
målgrupper afsluttes med en eksamen inspireret af QUATE. Forslaget blev i slutningen af januar 
2010 sendt til formanden for DSPAC, Karsten Nielsen, som har lovet en tilbagemelding til 
bestyrelsen inden årsmødet 2010. Når der foreligger uddannelsesprogrammer, som både Dansk 
Cytologiforening og DSPAC kan anbefale, vil de blive tilgængelige på hjemmesiden til inspiration 
og fælles afbenyttelse.  
 
Repræsentation 
Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening (DKLS) 
Arbejdet i DKLS, hvor Dorthe Ejersbo repræsenterer foreningen, har desværre ligget stille hele 
året, da det ikke har været praktisk muligt at få adgang til data i Patologidatabanken. Næste møde 
er planlagt medio marts 2010.  



 
 
 
Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for livmoderhalskræft 
Sundhedsstyrelsen bad i juli 2009 Dansk Cytologiforening om at udpege en repræsentant til 
arbejdsgruppen. Bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlem og bioanalytikerunderviser Susanne 
Nielsen, der også deltog i arbejdsgruppen bag anbefalingerne i 2007. Revisionen forventes i 
høring sommeren 2010. 
 
The European Advisory Committee of Cytotechnology (EACC) og QUATE  
Dorthe Ejersbo deltog ikke i den Europæiske Cytologikongres i Lissabon i september 2009. Der 
var 24, der deltog i QUATE eksamen, men kun seks der bestod. Det må vi kunne gøre bedre til 
september! De eksamensanvarlige er i færd med at opbygge en database med navnene på alle, 
der indtil i dag har bestået QUATE-testen. Bestyrelsen vil i det nye år forsøge at indsamle navnene 
på de danske kandidater. Der vil ikke blive afholdt EACC eller QUATE møde ved den kommende 
internationale cytologikongres i Edinburgh. Den 36. Europæiske Cytologikongres afholdes i 
Istanbul i 2011.  
 
Andet 
American Society for Clinical Pathology (ASCP) Board of Registry  
Bestyrelsen modtog via dbio en invitation til et møde om international certificering gennem denne 
organisation (www.ascp.org/international) i København i begyndelsen af maj 2009. Da de pt. ikke 
udbyder eksamen i cytologi, valgte vi ikke at deltage. 
 
Kursus i DSPAC 
Det var desværre ikke muligt at finde en repræsentant for Dansk cytologiforening, der kunne 
deltage i DSPAC’s meget aktuelle kursus ”Patologen i klemme” midt i november. 
 
Arbejdsopgaver i det kommende år 
Den første store opgave for bestyrelsen bliver at planlægge og afvikle QUATE eksamen i Århus 
søndag d. 12. september 2010 på Bioanalytikeruddannelsen i Århus. Alt materiale vedr. eksamen 
vil blive oversat til dansk og informationsmaterialet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden. 
Lørdag d. 11. september planlægges to forelæsninger som et tilbud til alle medlemmer. Vi 
forestiller os en forelæsning om laboratorieteknik, ud over at Dr. Euphemia McGoogan har tilbudt 
at holde en forelæsning om cytomorfologi og diagnostik. 
Næste år er det 20. gang vi holder Cytologisk Årsmøde i Odense og bestyrelsen vil sætte alle sejl 
til for at få arrangeret et brag af et jubilæumsårsmøde d. 4. og 5. marts 2011. 
Vi skal have gjort efteruddannelsesprogrammer færdige og diskuteret foreningens fremtidige 
kursusvirksomhed. 
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