Bestyrelsesmøde
Fredag d. 21. august 2015 fra 10-16
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Helle Lander (HL), Henriette ? (H ), Susanne
Nielsen (SN), Henrik Hager (HH) delvis.

Dagsorden
1. Valg af referent: SN
2. Godkendelse af dagsorden. Rykket økonomi op som punkt 3 ellers OK
3. Økonomi (Helle).
 Banken kræver at foreningen har tegningsregler, for at kunne få en konto. Helle laver
udkast.
 Forfatterne til kompendiet vedr. luftvejscytologi bliver honoreret som ved de øvrige
kompendier.
 Helle sørger for honorar til underviserne fra luftvejskurset og afregner udgifter med
bestyrelsesmedlemmerne.
 Luftvejskurset udbydes igen til næste år den 23. – 24. august 2016. Kurset afholdes ved
min. 10 deltagere og ved forhåndsaccept fra underviserne.
4. Evaluering af kurset i luftvejscytologi.
 Flotte evalueringer.
 Brugbare kommentarer er, at medbragte case bør indeholde kliniske oplysninger og
diagnose i forbindelse med mikroskopi.
 Bedre forelæsningslokale mht mørklægning og skærmvisning.
 Overlapning af stof, som blev sprunget over, ønsker kursusdeltagerne gentaget.
HL har fået deltagerne fra Ålborg til at skrive et lille referat til hjemmesiden.
5. Planlægning af Årsmødet 2016 (programlægning, lokaler, udstilling o.a.) se program, praktiske
detaljer gennemgås på næste møde.
6. Planlægning af EFCS Tutorial 2016 (deltagerpris, DPAS, mikroskoper, reception, kulturelt
arrangement, sponsorer/udstilling, program o.a.).
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Deltagerpris på kurset bliver maks 5.000 kr.
Leica kan levere 48 mikroskoper, hvor endelig aftale inkl. opstilling, levering og forsikring
mangler. MS følger op
Velkomst reception bliver på Hotel Legoland, event inkl. socialt arrangement bliver på
Kongernes Jelling.
DE kontakter Hologic og HL Axlab for sponsorstøtte.
For detajlplanlægning se arbejdspapir.

7. Forslag til forbedringer af hjemmesiden (kontaktpersonliste).
 Kontaktpersonlisten opdateres mht revideringsdato.
 Alle medlemskontakter er tastet ind manuelt efter overdragelse til nyt bestyrelsesmedlem,
så alle bør være opmærksomme på om de modtager nyhedsbrev.
 Henriette tjekker om alle deltagere på luftvejskurset er registeret som DC medlemmer.
 Månedens case. Egnede case fra luftvejskurset anvendes ved accept fra forfatterne.
 Alle holder øje med kongresser, kurser og lign. Som kan være relevante at annoncere på
hjemmesiden
 Dorthe deltager i HPV kongress i Lissabon i september 2015 og Marianne deltager i EFCS
kongress i Milano i september 2015. Begge skriver lidt om oplevelserne.
 Forslag om statistik over hjemmesiden med på næste møde. Marianne underretter Pia.
8. Orientering fra DKLS (DE).
 DKLS skal have ny formand. Styregruppen skal udpege ny formand samt ny repræsentant
fra hovedstaden.
 Patobanken skal udpege ny repræsentant i DKLS.
 Indikatorerne gennemgås og opdateres ved det kommende møde i november.
 SST har afholdt møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft og
afholder møde igen 11.9.15. På dette møde forventes opfordring til nedsættelse af
arbejdsgruppe til opdatering af SST anbefalinger vedr. bl. a. deltagerprocent, opfølgning og
primær HPV screening og konsekvenser heraf.
9. Orientering om en konkret henvendelse fra dbio samt en diskussion af DC´s rolle ift. dbio
(DE).
 Redaktør Jytte Kristensen fra dbio har henvendt sig til et medlem vedr. indlæg i fagbladet
om fremtidig primær HPV screening.
Medlemmets tilbagemeldingen til dbio: det forventes at der i regi af SST bliver nedsat en
arbejdsgruppe, som skal revidere Screeningsprogrammet for livmoderhalskræft fra 2012,
hvor den væsentligste problemstilling bliver hvilken screeningsmetode, der skal anvendes i
DK. Det forventes at DC bliver inviteret til deltagelse i arbejdsgruppen og at man her kan få
de nyeste informationer.
 Navn på prøvesvar. Er det et krav at det fulde navn skal stå på prøvesvar eller er det
tilstrækkeligt med initialer, som nogle bioanalytikere ønsker.
Ifølge journalføringensbekendtgørelsen paragraf 9 står bl. a. at journalen skal indeholde
oplysninger om, hvem der har foretaget journalnotat og hvornår.
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DE vil kontakte dbio om vores interesseorganisation DC, og at dbio er velkommen til at
kontakte os i faglige sammenhænge.

10. Kontaktpersonliste og næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette)
 Opdateret medlemsliste
 Luftvejskurset er afholdt med flot deltagelse og evaluering og udbydes igen 23. – 24.
august 2016.
 4.-5. marts 2015 afholdes årsmøde i Vejle med temadag vedr. cytologi fra bughulen og et
alsidigt program på årsmødet. Som et nyt tiltag, vil der blive en postersession.
 EFCS Tutorial på Hotel Legoland i Billund 23. – 27. maj 2016 med efterfølgende quate
eksamen på engelsk fredag eftermiddag.
11. Evt.
Tid og sted for næste møde: 16. eller 17.november kl 9.45 – 15.30
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