
 

Årsberetning 2014-2015 
Status  
Dansk Cytologiforening havde pr. 1. februar 2015 210 medlemmer, der har modtaget fire nyhedsbreve i løbet af 
perioden. 
Vi har afholdt tre bestyrelsesmøder i det forløbne år. Vi mødtes i april i mødelokalet hos dbio- Syddanmark i Odense, 
hvor bestyrelsen konstituerede sig som hidtil og Henrik Hager blev næstformand. Vi har herefter flyttet møderne til 
Vejle, hvor vi har holdt møde dels på Vejle Sygehus i september, dels i Bygningen i Vejle i januar 2015. 
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2014 
Temadagen d. 7. marts var velbesøgt og handlede om diagnostiske faldgruber i væskebaseret cervixcytologi. Vel 
vidende at cervixcytologi ikke længere er faglig fællesnævner, valgte vi netop i året, hvor der skulle afholdes QUATE-
eksamen, at tilbyde dette kursus. At det så ovenikøbet lykkedes os at få Cytopathologist Mina Desai fra Manchester 
Cytology Centre til at komme og undervise, viste sig at være noget af et scoop! Tak til Axlab, der dækkede udgifterne i 
forbindelse med Minas besøg. Mina er desuden eksaminator ved QUATE-eksamen, så hun var et kendt ansigt for 
kandidaterne senere på året. Minas store force er, at hun har et særdeles detaljeret kendskab til begge  
væskebaserede metoder og desuden er hun en erfaren formidler og brænder for cervixcytologi. Hendes 
præsentationer er tilgængelige på foreningens hjemmeside. 
Ved generalforsamlingen blev Henrik Hager fra Vejle valgt til bestyrelsen, da Marianne Lidang ikke ønskede genvalg 
efter at have siddet i bestyrelsen siden foreningens start i 2008. Tusinde tak for dit store engagement i cytologi, 
Marianne – du er også en gudsbenådet underviser – og det har vi nydt godt af mange gange til vores Årsmøder! Det 
blev foreslået på generalforsamlingen, at der skulle oprettes en facebookgruppe om cytologi. Dette er sket og der 
findes et link til facebookgruppen på foreningens hjemmeside. Efter generalforsamlingen var der tapas, et glas vin og 
tid til kollegial hygge. 
Lørdag d. 8. marts havde 100 af foreningens medlemmer lyst til at bruge en lørdag på Årsmødet! Det var også et 
spændenden program med en overvægt af anden cytologi end cervixcytologi bl.a. interstitielle lungesygdomme, BAL-
væsker, DKLS’s nye indikatorer, brystkræftscreening og dens konsekvenser, HPV tests, status på HPV vaccinen og 
cytologi ifm. voldtægtsofre. Evalueringen fra de fremmødte var god. Tak til dem, der giver sig tid til at give bestyrelsen 
feedback – vi bruger den faktisk! 
 
QUATE-eksamen 
Ud over at planlægge Årsmødet i 2015 har bestyrelsen brugt meget tid på et andet arrangement, der foregik i år: 
QUATE eksamen i cervixcytologi. Der har været meget mailkorrespondance med eksaminatorerne Nick Dudding og 
Mina Desai. Deres rejse og ophold skulle arrangeres og al materialet oversættes til dansk, herunder MCQ-testen hvor 
vi også fik ændret nogle af spørgsmålene, så de passede bedre til danske forhold! Alene at lave programmet tog lang 
tid, da det viste sig, at vi skulle afholde eksamen i tre hold, afhængigt af om man ville testes i SurePath, ThinPrep eller 
smear - og screeningstiden er heldigvis længere, når man screener smears. Mandag d. 27. oktober 2014 blev QUATE-
eksamenen så afholdt i lejede lokaler på Bioanalytikeruddannelsen VIAUC i Skejby. Vi var fire fra bestyrelsen til stede 
hele dagen og hjalp til med at få det hele til at glide. Der var 12 deltagere og ti bestod. Hjertelig tillykke! 
Eksaminatorerne var ovenikøbet meget positivt overrasket over den høje standard! Næste gang, der bliver afholdt 
QUATE eksamen i Danmark, bliver ved Tutorialen i Billund i maj 2016. 

 
 
 



 
Repræsentation 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) 
Styregruppen udsendte i sommeren 2014 Årsrapport 2013. Denne gang var indikatorerne for diagnostisk kvalitet 
(sensitivitet og specificitet) samt audit af cervixcancer ikke med, fordi der var rejst tvivl om datagrundlaget, som 
Kompetencecenter Nord leverer. Det skulle nu være tilrettet, så den kommende rapport kan blive intakt. DKLS 
Årsrapport 2013 er tilgængelig på www.danskcytologiforening.dk . Dorthe Ejersbo er foreningens repræsentant i 
styregruppen. 
 
EFCS (European Federation of Cytology Societies) 
Dorthe deltog i EFCS-mødet under den europæiske cytologikongres i Geneve i september 2014. Man arbejder på en 
omlægning af både Tutorial og QUATE-eksamen. Dette arbejde vil blive præsenteret ved kongressen i Milano i 2015. 
Hvis man planlægger at deltage i denne kongres, anbefales det i øvrigt at finde overnatning i god tid, da kongressen 
finder sted samtidigt med EXPO-udstillingen, der sædvanligvis tiltrækker tusinder af besøgende. Der bliver planlagt en 
hel dagssession for cytobioanalytikere ved kongressen.  
Læringsplatformen www.eurocytology.eu skal også ajourføres i 2015 for EU-midler og tilknyttes som curriculum til 
QUATE-testen og tutorialen. Hjemmesiden har ca. 55.000 besøg pr. mdr.! Der planlægges prætest på indscannede 
cervixcytologiske præparater, der skal bestås, før man kan tage QUATE-eksamen. QUATE-testen skal udvides med 
non-gyn. eksamen samt eksamen for læger. Det blev vedtaget, at EFCS skal ansøge om at blive en del af det 
europæiske patologiselskab (ESP- European Society of Pathology). Der blev afholdt tutorial i Istanbul i maj 2014, hvor 
der var 52 deltagere fra 18 forskellige lande – ingen fra DK. Her blev cervixcytologien for første gang efterfulgt af 
QUATE eksamen, hvor 19 deltog og 14 bestod. I 2015 skal der afholdes tutorial i Slovenien. Man kan tilmelde sig mv. 
på www.efcs.eu. Marianne Schou Martiny skal undervise på kurset i Ljubljana! Vi har så værtsskabet for næste tutorial 
i 2016 fra d. 23.-27. maj. Desværre ligger det meget tæt på den Internationale cytologikongres, der afholdes i Japan i 
dagene umiddelbart efter. Vi håber ikke, at det vil betyde, at vi får færre deltagere til Tutorialen i Billund. 
 
The European Advisory Committee of Cytotechnology (EACC)  
Dorthe deltog også i komitemødet mandag d. 29. september 2014 ved kongressen. Her gennemgik formand Maj Liv 
Eide resultatet af spørgeskemaet, som Dorthe videresendte til alle i foreningens undervisernetværk i august 2014. Det 
omhandlede Eurocytology hjemmesiden. Besvarelsen skulle sendes direkte til Maj Liv. Det forlød her, at hun ikke 
havde modtaget nogen besvarelser fra DK – måske et udtryk for hvor lidt vi bruger Eurocytology platformen?  
Efterfølgende har bestyrelsen nedlagt undervisernetværket. Vedtægter, referater og medlemmerne af EACC kan ses 
på EACC website på www.efcs.eu. Det blev besluttet at lave en hjemmeside alene for EACC. Artiklen Minimum 
Requirements for Practising Cytotechnology in Europe, der indeholder europæiske retningslinjer for videreuddannelse 
til cytobioanalytiker, er nu publiceret og der er et link til den på vores hjemmeside. 
 
IAC Cytotechnologists Committee 
Dorthe er medlem af en international CT komité under IAC (International Academy of Cytology). Der har ikke været 
nogen aktivitet i komiteen i 2014.  
 
Andet 
www.danskcytologiforening.dk 
Pia Fuursted, foreningens webmaster, arbejder i øjeblikket med et spritnyt layout af vores hjemmeside samt en 
mobilversion. Hjemmesiden bliver pænt besøgt og bliver løbende ajourført. Bidrag fra medlemmerne modtages meget 
gerne. Vi har fået en henvendelse om jobannoncer på hjemmesiden, men bestyrelsen har besluttet at takke nej og 
henviser i stedet til dbio.  
 
Kompendium om Klinisk cytologi 
Alle kompendier om klinisk cytologi, som Preben Sandahl, Marianne Schou Martiny og Dorthe har lavet, er nu 
tilgængelige til at læse eller downloade på vores hjemmeside. Vi håber, at de bidrager til at højne kvaliteten af 
cytodiagnostikken i Danmark. I øjeblikket arbejdes der på højtryk på et kompendium om luftvejscytologi, som vil 
kunne bruges af deltagerne til forberedelse til kurset i luftvejscytologi i august i år. 
 
EFCS-tutorial i Billund i 2016 
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Dansk Cytologiforening og Dansk Patologiselskab har indgået et samarbejde om værtsskabet for det internationale 
cytologikursus fra d. 23.-27. maj 2016. Ugekurset vil foregå på Hotel Legoland i Billund. Bestyrelsen vil indgå i et tæt 
samarbejde med EFCS´ uddannelseskomite om planlægningen og afviklingen af arrangementet. 
 
Bestyrelsesarbejdet i 2015-2016 
Vi skal planlægge årsmødet 2016 og afvikle et nyt kursus i luftvejscytologi i august 2015, hvor flere af medlemmerne i 
bestyrelsen vil deltage som undervisere.  Desuden skal der arbejdes videre med planlægningen af foreningens store 
internationale arrangement i maj 2016. 
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