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• Afholdelse af Temadag og Årsmøde 2015 i Odense 

• Afholdelse af Temadag og Årsmøde 2016 i Vejle 

• Afholdelse af kursus i luftvejscytologi august 2015 

• Planlægning af EFCS Tutorial i Billund 2016 

• Planlægning af QUATE eksamen 2016 

• Gentagelse af kurset i luftvejscytologi 23.-24. aug. 2016 

• Planlægning af Temadag og Årsmøde i Vejle 2017 

• Planlægning af kursus om diagnostik af serøse væsker 
(inkl. kompendium) i 2017 
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Der er afholdt tre møder i DKLS i 2015 

 

 -Gennemgang af indikatorer 

 

 -PROCRIN, et forskningsprogram der har til formål at styrke 

 kvaliteten i sundhedsvæsenet bl.a. ved at sikre dokumentation og

 standardisere data og sikre løbende afrapportering til regionernes 

 ledelsessystem 

 

 -Kræftplan 3, Sundhedsstyrelsen ønsker indflydelse på hvilke 

 indikatorer der tilknyttes de forskellige databaser 

 

 -Sundhedsstyrelsen er mundtlig og skriftlig opfordret til revision af 

 anbefalingerne fra 2012 

 

 



Møde med Sundhedsstyrelsen vedr. 

livmoderhalskræftscreening 
 

 

 

Der er afholdt møde med Sundhedstyrelsen juni og november 2014 samt 

september 2015. På møderne er følgende diskuteret 

 

 -Forbedret deltagelse ved 3. rykker og/eller selvtest 

 

 -Bedre opfølgning på abnorme og uegnede ved samtidig brev til 

 kvinden, når der sendes EDI til prøvetagende læge 

 

 -Udvidelse af screeningsprogram for kvinder >65 år 
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Dansk Cytologiforening 

Årsregnskab 2015 

Indtægter Udgifter 

Deltagergebyr Årsmøde 2015 18.900,00 

Deltagergbyr kursus luftvejscytologi 91.000,00 59.339,50 

Årsmøde 35.306,00 38.061,56 

Bestyrelsesmøder 11.502,52 

Hjemmeside 5.303,19 

Gebyrer elektronisk faktura 954,82 

Andet 4.505,23 

Resultat 2015     145.206,00   119.666,82 

Overkud 2015 25.539,18 

Balance       145.206,00   145.206,00 

Indestående bank pr.31.12.2015 58.348,31 
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• § 1 Foreningens navn 

• Dansk Cytologiforening (Danish Association of Cytology). Forenings 
navn forkortes DC. 

 

 

Foreslås ændret til: 

 

Dansk Cytologiforening (Danish Association of Cytology). 
Foreningens navn forkortes DC. 



§ 2 Foreningens formål   

• Stk.1 at samle de, der arbejder med og interesserer sig for klinisk 
cytologi til fremme for fagets praktiske og videnskabelige udvikling.  

• Stk.2 at skabe et forum, hvor den faglige udvikling og andre aktuelle 
emner vedr. klinisk cytologi kan diskuteres. Bestyrelsen skal ud over 
at driveforeningen planlægge og afvikle det cytologiske årsmøde.  

 

Foreslås ændret til: 

 

• Stk.1 At samle de, der arbejder med og interesserer sig for klinisk 
cytologi, til fremme for fagets praktiske og videnskabelige udvikling i 
Dansk Cytologiforening. 

• Stk.2 At skabe et forum, hvor den faglige udvikling og andre 
aktuelle emner vedr. klinisk cytologi kan diskuteres. Bestyrelsen 
skal ud over at drive foreningen planlægge og afvikle det 
cytologiske årsmøde.  

 



§ 3 Medlemskab  

• Stk.1 Enhver med interesse for klinisk cytologi kan blive medlem efter 
mundtlig eller skriftlig anmodning om optagelse til bestyrelsen. 
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  

• Stk.3 Medlemmer med inaktive e-mailadresser slettes af 
medlemslisten. 

• Stk.4 Hvis man deltager i foreningens arrangementer, er man 
automatisk medlem af foreningen. 

Foreslås ændret til: 

§ 3 Medlemskab  

• Stk.1 Enhver, der deltager i foreningens arrangementer, bliver 
automatisk medlem af Dansk Cytologiforening. Ønsker man herudover 
at blive medlem, skal man kontakte bestyrelsen.  

• Stk.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  

• Stk.4 Et medlem med inaktiv e-mailadresse slettes af medlemslisten. 

 



§ 4 Generalforsamling og bestyrelse  

• Stk.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.  

 

Foreslås ændret til: 

 

§ 4 Generalforsamling og bestyrelse  

• Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  



§ 5 Generalforsamlingen  

• Stk.4 Den af bestyrelsen konstituerede sekretær fører referat af 
generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Herefter skal det 
offentliggøres på hjemmesiden.  

Foreslås ændret til: 

• Stk.4 Den af bestyrelsen konstituerede sekretær fører referat af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen godkender referatet, inden det  
offentliggøres på hjemmesiden.  



§ 6 Bestyrelsen  

• Stk.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig 
selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 
to bestyrelses-medlemmer.  

Foreslås ændret til:  

§ 6 Bestyrelsen  

• Stk.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der konstituerer sig 
selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 
to bestyrelsesmedlemmer.  



 

 

 

 

§ 9 Opløsning af selskabet 

Foreslås ændret til:  

§ 9 Opløsning af foreningen 
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• Dorthe Ejersbo er pa ̊ valg og er villig til genvalg.  

• Marianne Schou er pa ̊ valg og er villig til genvalg.  

• Henrik Hager er pa ̊ valg og er villig til genvalg.  

• Susanne Nielsen er pa ̊ valg og er villig til genvalg.  
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• Jette Christensen er pa ̊ valg og villig til genvalg.  
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