
 
 
Årsberetning 2018-2019 
 
Status 
Foreningen havde i februar 2019 202 medlemmer, der har modtaget syv nyhedsbreve i løbet af 
perioden. Der blev afholdt to bestyrelsesmøder i Bygningen i Vejle.  
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2018 
Årsmødet blev afholdt fredag d. 2. marts ”På Bjerget” ved Vejle Sygehus. Det er efterhånden en 
stor udfordring for bestyrelsen at sammensætte et spændende program, der er bredt nok og 
samtidigt giver ny viden til alle, der arbejder med cytologi i dag. Bestyrelsen valgte at tilrettelægge 
programmet således, at fællesnævneren for formiddagens indhold var cervixcytologi og 
eftermiddagen handlede om ikke-gynækologisk cytologi. Formiddagen bød bl.a. på en mulighed 
for at blive opdateret vedr. glandulære forandringer, ASC-H og ASC-US forandringer samt et par 
projekter, som Cytologien i Vejle havde deltaget i. Efter frokost var det gennemgående tema 
lungecancer, herunder audit af normale EBUS besvaret af cytobioanalytikere. 
 
Ved generalforsamlingen fredag aften var ingen indkomne forslag fra medlemmerne eller 
bestyrelsen. De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, modtog alle genvalg. Vi diskuterede 
bl.a. den fremtidige struktur på Årsmødet. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med 
forskellige forslag til arbejdsglidningsopgaver, der formentlig forudsættes af muligheden for en 
kompetencegivende diplomuddannelse i præscreening af udvalgte histologiske præparater for 
cytobioanalytikere. Det tog bestyrelsen til efterretning.  
Der var ikke stemning for fællesspisning i Vejle efter generalforsamlingen. 
 
Temadag 2018 
Katalin Kiss fra Rigshospitalet stod for Cytologiforeningens spændende temadag om 
finnålsdiagnostik med primær fokus på spytkirtler og gl. thyreoidea onsdag d. 29. august. Kurset 
blev afholdt i Bioanalytikeruddannelsens lokaler på VIA University College i Skejby.  Der var 24 
deltagere, heraf fire fra Norge samt to bestyrelsesmedlemmer til stede. Som man kan læse i Hans 
Bøttchers referat fra dagen, der ligger på hjemmesiden, var det en meget vellykket dag med rigtigt 
gode gennemgange af både Katalin og Finn Bennedbæk, der er endokrinolog ved Herlev Hospital. 
Katalin havde også tilrettelagt to mikroskopi workshops i hhv. spytkirtel- og thyreoidea-sygdomme 
med mange repræsentative og lærerige præparater. Deltagerne fik efterfølgende tilsendt det 
anvendte kursusmateriale i pdf-format. 
 
 
 



Planlægning af årsmødet i 2019. 
Bestyrelsen har hele året arbejdet med planlægningen af næste års cytologiske årsmøde fredag d. 
1. marts i 2019, hvor vi igen tilstræber et program med en indholdsmæssig balance mellem 
cervixcytologi og anden cytologi, således at der skulle være noget for alle. 
 
Temadagen 2019 
Bestyrelsen er ved at planlægge årets temadag torsdag d. 22. august i Bioanalytikeruddannelsens 
lokaler på VIA University College i Skejby. Her har vi muligheden for at lave mikroskopi workshops, 
som er altafgørende for den måde, som vi laver efteruddannelse. Vi håber, at I også synes, at 
turen nu er kommet til en ajourføringsdag om cervixcytologi, som Anneke van Driel fra Holland vil 
stå for. Der vil være plads til 20 deltagere og tilmeldingen åbnes efter Årsmødet på hjemmesiden. 
Deltagergebyret er 1.700 DKK. 
 
 
Repræsentation 
DKLS 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i 
sommeren 2018 Årsrapport 2017. Den kan ses på foreningens hjemmeside. Der har været en øget 
mødeaktivitet og mailkorrespondance i det forgangne år, fordi DKLS også arbejder på at 
færdiggøre en rapport om engangstilbuddet for de 69+ årige kvinder og styregruppen er 
medforfattere på en national artikel om samme emne. Den er p.t. tilsendt et internationalt 
tidsskrift til publikation. Der er planlagt endnu en artikel om opfølgningsresultaterne i år. Dorthe 
Ejersbo er foreningens repræsentant i styregruppen. 
 
EFCS og EACC 
Susanne Nielsen deltog i EFCS Cytologi kongressen i Madrid i 2018 med støtte fra Dansk 
Cytologiforening, fordi hun var inviteret til at holde et indlæg om primær HPV screening i 
Danmark.  
EFCS Cytologikongressen i 2019 foregår i Malmø fra d. 16.-19. juni og vi håber, at der vil komme 
mange danske deltagere denne gang! Der vil også blive mulighed for at tage QUATE-eksamen 
søndag d. 16. juni. Oplysninger om tilmelding mm. ligger allerede på hjemmesiden. 
 
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om livmoderhalskræftscreeningen 
I maj 2018 kom Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til screening for livmoderhalskræft. De kan 
tilgås fra foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmedlem Susanne Nielsen har været foreningens 
repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe. 
 
Den Nationale Styregruppe for LivmoderhalskræftScreeningen (NSLS) 
Det var glædeligt at se, at Danske Regioner i sommeren 2018 udpegede to cytobioanalytikere til 
NSLS: Rikke Andersen fra Regionssygehuset i Randers og bestyrelsesmedlem Susanne Nielsen fra 
Patologiafdelingen i Næstved. Herudover blev også Marianne Waldstrøm udpeget. De mødtes 
første gang d. 5. september 2018. Det bliver her i tæt samarbejde med DKLS, at der skal træffes 
vigtige beslutninger bl.a. om cervixcytologiens fremtidige anvendelse i forbindelse med 
implementeringen af primær HPV-testning i Danmark. Mange af beslutningerne vil blive taget på 
baggrund af tværfaglige ad hoc gruppers arbejde. Bestyrelsen vil støtte op om og følge den 



nationale styregruppes vigtige arbejde på tæt hold. Læs mere i artiklen i Danske Bioanalytikere 
10/18. 
 
Høringspart i retningslinje fra Dansk Gynækologisk Selskab 
En tværfaglig arbejdsgruppe udpeget af Dansk Gynækologisk Selskab, bl.a. repræsenteret af 
patologerne Marianne Waldstrøm og Doris Schledermann, har udarbejdet et udkast til Nationale 
Kliniske Retningslinjer vedr. håndtering af celleforandringer på livmoderhalsen med specielt fokus 
på kvinder over 60 år. Denne rapport kan tilgås fra foreningens hjemmeside. Doris vil gennemgå 
retningslinjen på Årsmødet 2018. Evt. kommentarer kan sendes til bestyrelsen efter Årsmødet 
inden 6. marts, da bestyrelsen skal afgive et samlet høringssvar senest 10. marts 2019. 
 
 
Bestyrelsesarbejdet 2019-2020 
Vi skal have lavet et høringssvar til Dansk Gynækologisk Selskab. Vi skal planlægge en ny temadag 
og årsmødet i 2020. Derudover er Susanne, Marianne og Dorthe i gang med at lave et nyt 
kompendium om diagnostik af serøse væsker. Forslaget om at udvikle en kompetencegivende 
diplomuddannelse i præscreening af udvalgte histologiske prøver arbejder vi videre med og 
bestyrelsen har i den forbindelse lavet en behovsundersøgelse, som alle afdelingsledelser på 
patologiafdelingerne (og DPAS bestyrelse) fik tilsendt i december 2018. Den skal danne grundlag 
for det videre arbejde. 
 
 
18. februar 2019 
Dorthe Ejersbo 
Formand for Dansk Cytologiforening. 


