Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Torsdag d. 19. november 2010, kl. 10 -15.30
Afholdes på Patienthotellet 6. sal. Syd
Frokost mellem 12.30 -13.00
Deltagere
Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Jette Christensen (JC), Marianne Schocu (MS),
Susanne Nielsen (SN).
Afbud Pia Fuursted (PF)

Referat
1.

Referent: SN
Mødeleder: DE

2.

Godkendelse af dagsorden. OK

3.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. august 2010. Godkendt

4.

Økonomi (JC). Alle har betalt kursus. Saldo ca 65.000 kr. Regnskab opgøres og afleveres
til revisor (PS).
Foreningen har fået CVR nr.

5.

Hjemmesiden (MS). Web mester (Henrik Hager) afventer ny DSPAC hjemmeside.

6.

Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening (DE).
Høringssvar er integreret i årsrapporten, som forventes udgivet ultimo 2010.
Sendes til SST ca 14 dage før udgivelse og kommer på DC´s hjemmesiden.

7.

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for
livmoderhalskræft, herunder diskussion af fælles retningslinjer for intern kvalitetssikring
(SN).
Gennemgang af nye anbefalinger med god diskussion. Kommentarer tages med retur til
SST´s arbejdsgruppe

8.

Planlægning af Årsmødet 2011, herunder Aprovix
 Sponsor ideer: Mappe med program, notespapir, kuglepenne, vand samt evt kop med
logo til hver deltager samt kage/frugt. MS undersøger logomuligheder med årstal.
PF kontakter sponsorer
Kontakt til Aprovix Maria Löwendahl. Mail: maria.lowendahl@aprovix.se om interesse
som udstiller.
 Lungecase på nettet medium februar. DE kontakter Lasse Övergaard
 Spot test programsat som overraskelse (SN laver udkast, ML gennemgår på
årsmødet)
 Mad fra ”Velbekomme City” Odense til både fredag og lørdag frokost (sandwich) og
tapas til fredag aften. (SN)














SN kontakter Asbjørn Høegholm vedr. honorering
Husk titel på oplægsholdere
Kransekage á lá Nina fredag (DE)
Flødeboller lørdag (DE)
Lokalebestilling (DE). Hindsgavl Slot mulighed ved fremtidige kurser
Ideer til generalforsamling – perspektivet for screening. Diskussion af høringssvar til
SST rapport.
Ideer til beretning: høringssvar til SST rapport
Forslag til fremtidig workshop. Europæisk tutorial i DK (DE undersøger)
DE kontakter kaffe piger
Foreløbigt dagsorden til generalforsamling udsendes senest 17.1.11
Generalforsamling. Dagsorden og beretning udarbejdes af DE
Forslag til vedtægtsændringer paragraf 6 stk 3.: Bestyrelsesmedlemmer på valg: 3 i
lige år og 3 i ulige år. Genvalg efter medlemmernes ønske
Evaluering: kursusønsker

9.

Opfølgning på efteruddannelsesprogram til bioanalytikere og yngre læger (MS). ML følger
op på referat fra DSPAC´s generalforsamling mhp offentliggørelse og fremlæggelse på
DC´s årsmøde.

10.

Fremtidig kursusvirksomhed i Dansk cytologiforening - Forslag
2011: Cervixcytologi med normal, degeneration og regeneration, cellecyklus, HPV,
immunologi. SN sender materiale anvendt til specialespecifikke patologi modul som
inspiration.
2012: Lungecytologi
2013: Værtsland for Europæisk Tutorial.

11.

Næste nyhedsbrev (Susanne & Pia)
 Hjemmeside lidt på standby pga Opdatering af DC materiale afventer DSPAC´s nye
hjemmeside.
 Foreløbigt program til årsmødet
 Veloverstået Quateeksamen med 20 ud af 23.
 DKLS´s rapport sendes til kontaktpersoner primo december.
 SST´s rapport i høring?

12.

Eventuelt
Tid og sted for næste møde: 4.2.11

