Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Fredag d. 2. oktober 2009, kl. 10 -15.30
Mødelokale 2. sal Nord, Patienthotellet, OUH
Frokost kl. 12.30
Tilstede: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Pia Fuursted (PF), Marianne Schou (MS)
og Susanne Nielsen (SN)
Afbud: Jette Christensen (JC)

Referat
1.

Valg af referent (SN) mødeleder (DE)

2.

Godkendelse af dagsorden – godkendt.

3.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15.maj 2008 – godkendt.

4.

Økonomi (Jette): God.

5.

Medlemmer (Pia): Medlemslisten opdateret til 190.

6.

Hjemmesiden (Marianne S): opdatering snarest muligt med
•
Case fra opdateringskurset 2009 erstatter de gamle
•
Opdateret kontaktpersonliste

7.

Næste nyhedsbrev (Pia): omkring oktober vedr.
•
Case til årsmødets workshop
•
Forhåndstilmelding til Quateeksamen – afventer dato
•
Kommisorium og DC´s repræsentant i SST´s arbejdsgruppe.

8.

Evaluering af kursus:
1.
Fastholdelse af det faglige niveau, med focus på erfarne screenere.
2.
Gennemgående for kort tid til medbragte case. Medbragte case bør være
afmærkede og kan evt ses i pauserne
3.
Konvensionelle testpræparater bør være afgrænsede.
4.
Ideer til næste kursus: konsekvens af HPVtest, Bethesdaproblemstillinger. Tages op
efter næste årsmøde.

9.

Planlægning af Årsmødet 2010:
1.
Lungepatolog Karen Ege har givet tilsagn.
2.
Klinik og behandling ved Niels Christian Hansen - har endnu ikke fået
tilbagemelding. DE følger op.
3.
Indhold til ca. 8 case i ca 20 eksemplarer, som fremstilles af Odense evt Århus,
Ålborg og Næstved (pap, MGG samt opfølgning med immuner - efter samråd med
Karen Ege).:
a. normal

b.
c.
d.
e.

4.
5.

benigne proliferation
malignt fibrøst og epitelial mesotheliom
sarkom
karcinom metastaser (serøst adenokarcinom, bronkogent adenokarcinom,
mamma karcinomer o. lign.)
f. Lymfom
Program tilrettes (SN)
Alle medbringer ca 2 cases vedr. cylinderepitelforandringer – medbringes til næste
bestyrelsesmøde.
a. corpus (PF, MS)
b. cervix (AGC, AIS, karcinom eks. villo glandulær (ML, DE, SN)
c. metastase (metastase colon (PF) lobulært mammakarcinom (SN))
d. differentialdiagnoser (LUS, tubar metaplasi, mikroglandulær hyperplasi)

6.

Quate eksamen 2010 i Danmark
DE kontakter Peter Schmidt for bekræftelse af dato for Quate-eksamen i august –
september 2010.

7.

Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening (Jette
& Dorthe)
•
Sidste møder aflyst pga at Patobank endnu ikke kan levere relevante data. Næste
møde programsat i slutningen af november

8.

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for
livmoderhalskræft (Susanne). Fokuspunkter
•
Øgning af deltagerprocent
•
Forbedring af diagnostiske kvalitet
•
Optimering af opfølgning

13.

Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse til læger og cytobioanalytiker
(Marianne, Pia, Susanne og Jette)
1.
Gennemgang af udkast til efteruddannelse af læger. Udkastet renskrives og
konfirmeres af bestyrelsen inden præsentation for DSPAC ved fremsendelse til
formand Karsten Nielsen omkring 1. november.
2.
Gennemgang af udkast til efteruddannelse af cytobioanalytikere. Rettelser tilføjes
og endelige udkast formidles til bestyrelsen af MS. Præsenteres for DSPAC omkring
1. november.

14.

Eventuelt
1.
Henvendelse fra ASCP
2.
Klagesager fra PKN
3.
Møde i efteråret i DSPAC om klagesager
4.
Næste møde: uge 3 2010 – alle melder tilbage om mulige datoer.

