Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening

Onsdag d.8. februar 2012, kl. 9.30 -15
OBS! Afholdes i Afdeling for Klinisk Patologi, OUH,
J.B. Winsløwsvej 15, konferencen i stuen til højre.
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Pia Fuursted (PF), Marianne Schou (MS), Jette Christensen (JC),
Marianne Lidang (ML) og Susanne Nielsen (SN)

Referat
1.

Valg af referent: SN

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Økonomi og visitkort om foreningen (Jette)
Budget klar til godkendelse. Saldo 35.000 kr. Ikke det samme overskud som tidl. pga
dyrt jubilæumsår med dyre foredragsholdere.
Gebyrer på elektroniske fakture vil blive opkrævet.
Honorar for afvikling af kurser: 2500 kr. pr deltager.

4.

Hjemmesiden (Pia) (herunder månedens case og database med PBP-projekter)
Opdatering:
 Konto nr. på hjemmesiden under kontakt.
 Undervisernetværksgruppe under uddannelse.
 Links:
SST´s 2007 anbefalinger
DKLS´ rapport
SST´s Pjece
 PBP-projekter: Tjek op på om PBP projekter er tilgængelig på skolerne.
København og Næstved (SN). DE tager resten. Mulighed for link på DC´s
hjemmeside.
 Case: marts (MS), april (JC)

5.

Årsmødet 2012
Endelig program (husk fredag starter kl.14) udsendes s. 24.2 sammen
formandsberetning. Oploades på hjemmesiden.
JC laver visitkort. PF har fået sponseret holdere til navneskilte af Roche.
PF undersøger, hvem der vil sponsere vand

Temadag (forslag fra Dorthe, husk cases). Send uegnede case til ML.
Planlægning af generalforsamling
Årsmøde
6.

Planlægning af kursus i urincytologi i august 2012.
 Klasselokale og mikroskopirum reserveret i Århus til 20.- 21.8.12
 Kliniker fra Skejby (MS) indikation, prøvetagningsteknik (ladt urin, blæreskyl)
konsekvens cyt. Og hist svar samt behandling. Udredning, operationsteknik og
behandling.
 Patolog om anatomi og histologi (Astrid Petersen – JC spørger)
 Cytobioanalytiker om morfologi (DE, MS SN)
 Case – alle samler sammen
 Præ – og post test.
 Præpareringsteknikker ud fra rundsendt cellepool (MS)

7.

Diskussion af de nye anbefalinger for livmoderhalskræftscreeningen (herunder
forslag til ny adhoc-gruppe) – næste møde

8.

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i DPAS.

9.

Referat fra DKLS-møde i januar (Dorthe & Jette). Ingen ændring i indikatorer.

10.

Næste nyhedsbrev (Susanne & Pia)
 Ændring af starttidspunkt for temadag
 Urinkursus 20. – 21.8.12 i Århus.

11.

Ideer til ekstern kvalitetskontrol

12.

Status om fællesnordisk årsmøde (Dorthe)

13.

Eventuelt
i. Tid og sted for næste møde

