
 
 
Årsberetning 2017-2018 
 
Status 
Foreningen havde i februar 2018 200 medlemmer, der har modtaget fem nyhedsbreve i løbet af 
perioden. Bestyrelsen har afholdt tre møder i Bygningen i Vejle.  
 
Vi har i det forgangne år fået ny webmaster til hjemmesiden www.danskcytologiforening.dk  og 
takket Pia Fuursted for det forbilledlige samarbejde med bestyrelsen og det kæmpestore arbejde, 
som hun gennem mange år har lagt i etableringen og vedligeholdelse af hjemmesiden. Og tusind 
tak til Henriette Nielsen, som har været frisk på at overtage opgaven.  
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2017 
Årsmødet fredag d. 3. marts foregik for andet år i træk ”På Bjerget” ved Vejle Sygehus. Desværre 
var vi ikke ret mange denne gang, da der kun var 48 betalende deltagere fordelt på begge dage. 
Programmet bød bl.a. på en mulighed for at blive opdateret vedr. den molekylære udvikling 
indenfor cytologi, en diskussion om egnethed og uegnethedsraten ifm. EBUS, en gennemgang af 
en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse om barrierer for deltagelse i screening for 
cervixcancer, ASC-H diagnosens kliniske betydning samt en gennemgang af kommissoriet til 
arbejdsgruppen for Sundhedsstyrelsens opdatering af anbefalingerne for livmoderhalskræft.  
 
Ved generalforsamlingen fredag aften var ingen indkomne forslag fra medlemmerne eller 
bestyrelsen. De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, modtog alle genvalg. Bestyrelsen 
bragte årsagen til det lave deltagertal til diskussion på generalforsamlingen. 
 
Temadag 2017 
Temadagen lørdag d. 4. marts handlede om urincytologi og diagnostik af serøse væsker. Vi havde 
været så heldige, at overlæge, dr.med. Spasenija Savic Prince fra Basel Universitetshospital havde 
lyst til at komme og stå for dagen på en særdeles kompetent og overbevisende måde. I 
evalueringen fik hun 4.7 ud af 5 mulige på trods af at det jo ikke foregik på dansk! Vi fik en 
glimrende mulighed for at stifte bekendtskab med Paris Klassifikationen, som i mange lande har 
erstattet den klassifikation, som vi bruger i DK til urincytologi – og med god grund. Der var så 
mange guldkorn og smukke billeder – som kan ses på foreningens hjemmeside. 
 
Planlægning af årsmødet i 2018. 
Bestyrelsen har hele året arbejdet med planlægningen af endnu et cytologisk årsmøde fredag d. 2. 
marts i 2018, hvor vi tilstræber et program med en indholdsmæssig balance mellem cervixcytologi 
og anden cytologi, således at der skulle være noget for alle. 

http://www.danskcytologiforening.dk/


 
Temadagen 2018 
Bestyrelsen har fået tilsagn fra overlæge Katalin Kiss fra Rigshospitalet til at stå for årets 
spændende temadag om hoved-hals finnålsdiagnostik med primær fokus på spytkirtler og gl. 
thyreoidea. Det bliver en dag med et program, der indeholder indlæg fra en kliniker, mundtligt 
oplæg om diagnostiske udfordringer og faldgruber samt mikroskopi workshop i begge diagnostiske 
områder. Af den grund vil deltagerantallet være maks. 25, så det er bare med at få meldt sig til! 
Kurset foregår på VIA University College, Bioanalytikeruddannelsen i Skejby onsdag d. 29. august 
2018. Tilmelding foregår på DC’s hjemmeside. 
 
Kursus i luftvejscytologi 
Kurset blev aflyst pga. for få tilmeldte. 
 
Repræsentation 
DKLS 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i 
sommeren 2017 Årsrapport 2016. Den kan ses på foreningens hjemmeside. Dorthe er foreningens 
repræsentant i styregruppen. 
 
EFCS og EACC 
Intet nyt, da der ikke har været afholdt en europæisk cytologikongres i 2017.  
 
Arbejdsgruppen nedsat af Sundhedsstyrelsen i 2017 
Bestyrelsesmedlem Susanne Nielsen har været foreningens repræsentant i Sundhedsstyrelsens 
arbejdsgruppe for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for 
livmoderhalskræft. I januar udarbejdede bestyrelsen et høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. de 
nye anbefalinger. Der kom ingen svar fra medlemmerne. Dette høringssvar er tilgængeligt på 
hjemmesiden. Vi håber, at vi kommer i mål med vores argumentation for at få en repræsentant 
for DC i den nationale styregruppe, der skal nedsættes i 2018. Det bliver her, der skal træffes 
vigtige beslutninger om cervixcytologiens fremtidige anvendelse i Danmark. 
 
Bestyrelsesarbejdet 2018-2019 
Vi skal planlægge temadag og årsmødet i 2019. Derudover vil bestyrelsen gerne udarbejde et nyt 
og efterspurgt dansk kompendium om diagnostik af serøse væsker samt udvikle et nyt 
cytologikursus om samme emne.  
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Dorthe Ejersbo 
Formand for Dansk Cytologiforening. 


