Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Tirsdag d. 1. april 2008, kl. 10 -15.30
Mødelokale 5. sal Nord, Patienthotellet, OUH
Frokost kl. 12.30
Referat
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Jette Christensen (JC), Marianne Lidang (ML), Marianne
Schou (MS), Pia Fuursted (PF) og Susanne Nielsen (SN)
1.

Konstituering af bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Ansvarlig for mailpostkasse:
Suppleant og webmaster:

Dorthe Ejersbo
Marianne Lidang
Jette Christensen (kontakt til udstillere)
Susanne Nielsen (referater, programmer, nyhedsbreve.)
Pia Fuursted (udsender nyhedsbreve, opdatering af
mailliste og medlemskab)
Marianne Schou (Ansvarlig for opdatering af
hjemmesiden sammen med Henrik ?)

2.

Valg af referent og mødeleder: SN

3.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

4.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. november 2007(bilag): Godkendt

5.

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 29. februar 2008
Enkelte rettelser: pkt 4: kontigent 50 kr. for 2008 med betalingsfrist 1/5-2008.

6.

Opdateringskurset i cervixcytologi i september 2008 (bilag) Hvem gør hvad?
• Udkast til nyhedsbrev, tilmeldingskema med afkrydsning ved VBT eller UST,
Indbydelse med program til medlemmer vedr. kursus. Endelige udgave sendes til MS
(hjemmesiden): SN.
• Overnatningsmuligheder, frokostbestilling, køb af kaffe og the og fælles bordbestilling
til fredag aften: MS/PF
• Lokaleforhold – afventer skriftlig tilkendegivelse fra Århusskolen - mikroskoper og
undervisningsrum med teknisk udstyr: DE
• Tilmelding til Pia, når der er oprettet ny foreningsmail.
• DE kontakter Reidum fra Norge om vi kan få udleveret sidste års
undervisningsmateriale. Sender det herefter til SN
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•

Kursusbevis: SN

Fredag
• Kaffe/the: MS/PF
• Velkomst og kursusleder: JC
• Præmikroskopitest – alle bidrager med konventionelle case – DE anvender sidste års
LBC materiale – udsender diagnoseliste:
Introduktion samt anonymiseret skema til test: PF
Tovholder og indsamling af test: JC
• Frokost med bestilling af sandwich + vand, frugt, kaffe og kage eftermiddag: MS og
PF
• Anvendelse af kriterier, spottest: udkast inden 1/7 SN
• Gennemgang af Bethesda: ML/Preben Sandahl
• Mikroskopi af medbragte cases: MS
Lørdag
• God morgen: JC
• Fremlæggelse af medbragte cases: MS
• Erfaringsudveksling vedr. rescreening: DE
• Postmikroskopitest: PF
• Frokost: MS/PF
• Gennemgang af mikroskopitest: ML/PS
• Evaluering: SN
• Afslutning: JC
7.

Hvordan kan vi hjælpe medlemmer med håndtering af klagesager?
DE retter henvendelse til patientklagenævnet for at spørge ind til hvordan klagesager
håndteres. Vil gøre opmærksom på udviklingen inden for vores fagområde især mhp
diverse nye teknikker til såvel præparering som mikroskopering.
MS vil på dbio kursus spørge om hvilken hjælp medlemmer kan få gennem dbio ved
klagesager.
Svar: Dbio stiller konsulent- og juridisk bistand til rådighed. Desuden har de i tidligere
tilfælde stillet advokatbistand. Så den del af klagesagerne er dækket ind -hvis man er
medlem af dbio

8.

Evaluering af årsmødet d. 29. februar og 1. marts 2008
• Generelt. Godt årsmøde med gode evalueringer
• Workshop fredag: ikke organiseret optimalt – mere styring næste år
• Generalforsamling: God debat
• Årsmødet lørdag: Lokale forhold OK, case gennemgang ikke opdelt – hellere længere
pause og en gennemgang.
• Udstilling: Godt med et rum til udstilling.
• Overordnet planlægning af årsmødet næste år
o Tid og sted: 6.-7. marts 2009, Odense
o Emne til workshop: Uriner – kliniker, klassifikation, kriterier og morfologi.
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o Emner til årsmødet:
 HPV – spørgeskemaundersøgelse, molekylærbiologi, undersøgelsesmetoder
 Tamponprojekt
 Livsstilssygdomme og livmoderhalkræft
 Rescreening
 netcases – alle bestyrelsesmedlemmer finder en case inden for
glandulæreforandringer (ikke nødvendigvis kun fra cervix) med histologi (3 – 5
billeder)
 Postersession: Deltagere opfordres til at medbringe poster vedr. HPV f. eks
vedr. metode, cases, diagnose, før/efter automatisering e. lign.
9.

Økonomi, medlemmer og hjemmeside (Jette)
Økonomi:
Årsmødet koster omkring 40.000 kr. og der tæres på reserverne, hvorfor kontigent og
betaling for workshop er nødvendigt.
Hjemmesiden:
• Opdatering vedr. bestyrelsens sammensætning, diverse referater og nyhedsbrev (JC)
• SN sender revideret referat fra generalforsamling til JC. Herefter overtager MS
hjemmesiden
Medlemmer
• PF overtager medlemslisterne og har herefter kontakt til medlemmer vedr. bl. a.
medlemskab, nye mailadresser o. lign samt udsendelse af nyhedsbreve.

10. Hvordan skal vi etablere et kompetencegivende efteruddannelsesprogram for
cytobioanalytikere og patologer?
• Kvalitetsindikator: Som inspiration er Norsk pointsystem udleveret til
bestyrelsesmedlemmerne.
Dansk Cytologiforening overvejer at lave noget lignende – problemet er at få gjort
pointsystemet kompetencegivende.
• Udarbejdelse af introduktionsprogram i klinisk cytologi for yngre læger i
patologiafdelinger: JC beder kontaktpersoner om at sende hvad de respektive afdelinger
har af undervisningsmateriale til yngre læger. Herudfra vil vi forsøge at lave et program,
som er tænkt som introduktionsprogram som forløber for A-kurset.
• Ad hoc gruppe om opgaveglidning (dbio) (Dorthe) (bilag udleveret til medlemmerne)
DE til møde i dbio 15/4-08
• Udarbejdelse af udkast til valgmodul i klinisk cytologi i den kommende
bioanalytikeruddannelse DE, MS og SN. Mulighed på sigt er udarbejdelse af flere typer af
valgmoduler inden for cytologi – i skole regi vil de automatisk være kompetencegivende.
• Planlægning af QUATE test i 2010 i Odense. DE kontakter eksaminatorer.
11. Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening
(DE).
• Møde 10. april 2008 vedr. behandling af kvalitetsindikatorer, som sendes i høring
ultimo april – primo maj og med endeligt indikatorsæt ultimo maj.
• Ansøgning til sundhedsstyrelsen vedr. godkendelse af kliniske databaser samt
datatilsynet forventes indsendt juni 2008
• Ansøgning til drift af databasen for 2009 forventes indsendt til Sygehusejernes fælles
databasepulje medio august 2008
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•

Landsdækkende dataindsamling forventes påbegyndt 1. januar 2009.

12. Næste nyhedsbrev
JC udsender nyhedsbrev primo april vedr. kontigent samt referat fra årsmøde og
generalforsamling. Tillige orienteres om næste årsmøde med workshop i uriner, tema om
HPV og poster vedr. HPV. Herefter skriver SN nyhedsbreve og sender dem til PF
13. Eventuelt
• Høringssvar: Kommentarer foregår via mail. DE er tovholder og laver udkast til
høringssvar.
• Dato for næste møde ikke fastsat.
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