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Generalforsamling i Dansk Cytologiforening
 

Fredag d. 1. marts 201 kl. 11.45-12.30
På Bjerget, Vejle sygehus

 

Referat
 

 

Medlemmernes kommentarer vil blive inddraget i DC´s samlede høringssvar, som skal 
afgives senest 10. marts 2019

 

DKLS (DE): Udover DKLS årsrapport 2017 arbejdes der på rapport om engangs�lbuddet �l 70+ årige 
og na�onale ar�kler om samme emne. 
 

Valg af ordstyrer: Hans Bøtcher1.

Beretning fra formanden (Dorthe): 2.
Årsmøde, generalforsamling og temadag 2018/2019●

Årsmødets program 2018 omhandlede cervixcytologi om formiddagen og med ikke-
gynækologisk cytologi om e�ermiddagen og evalueringerne �lkendegav et godt 
program.

o

På generalforsamlingen var der ingen indkomne forslag, men bestyrelsen blev opfordret 
�l at arbejde med arbejdsglidningsopgaver med mulighed for kompetencegivende 
diplomuddannelse

o

Temadag 2018 om finnålsdiagnos�k med primær fokus på spytkirtler og gl. thyroidea 
blev en rig�g stor succes. Foredragsholderne var patolog Katalin Kiss fra Rigshospitalet 
og endokrinolog Finn Bennedbæk fra Herlev Hospital som begge brillerede med rig�gt 
gode gennemgange.

o

Årsmødet 2019 har gennem hele året været i støbeskeen med fokus på balance mellem 
cervixcytologi og andet cytologi

o

A�oldelse af temadag med workshop 22. august 2019 om cervixcytologi ved Anneke 
van Driel fra Holland.

o

Repræsenta�on i NSLS vedr. screening for livmoderhalskræ�.●
To cytobioanaly�kere er udpeget af Danske Regioner �l NSLS: Rikke Andersen fra 
Regionssygehuset Randers og DC´s bestyrelsesmedlem Susanne Nielsen SUH patologi 
Næstved. Derudover er patolog Marianne Waldstrøm Vejle Sygehus udpeget.

o

Kommende arbejdsopgaver:●
DC er høringspart i retningslinje fra Dansk Gynækologisk Selskab vedr. håndtering af 
celleforandringer på livmoderhalsen med specielt fokus på kvinder over 60 år. 

o

   Planlægning af årsmøde og temadag 2020o
   3 bestyrelsesmedlemmer arbejder på kompendium om diagnos�k af serøse væsker.o
   Videre arbejde med udvikling af kompetencegivende diplomuddannelse i præscreening 
af udvalgte histologiske prøver.

o

Beretning fra udvalg o.a.3.
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 4.  Forelæggelse af revideret regnskab. (HL) 

 Kopi af regnskab blev omdelt, gennemgået og godkendt.
 
5.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 

A. Bestyrelsen havde ingen forslag �l afstemning, men ønskede diskussion af årsmødets struktur    
     mht a�oldelse på hverdage eller lørdag. Der var størst interesse for a�oldelse på hverdage.
B. Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt og siger tak for valget.
 

7.   Valg af revisor 
      Je�e Christensen er på valg og villig �l genvalg.
      Je�e blev genvalgt og siger tak for valget.
    
8.  Eventuelt

        Medlemmerne blev opfordret �l at udfylde og kommentere evalueringsskemaerne, da bestyrelsen i 
meget høj grad bruger evalueringerne og så vidt muligt �lstræber at opfylde medlemmernes ønsker.   

 
 

Helle Lanner er på valg og er villig �l genvalg. ●
Henrie�e Nielsen er på valg og er villig �l genvalg. ●
Susanne Nielsen er på valg og er villig �l genvalg. ●


