
DANSKE CYTOBIOANALYTIKERE
Hvem er vi?

Hvad laver vi?

Hvad tænker vi om fremtiden?

Dorthe Ejersbo 

Formand, Dansk Cytologiforening 
Udviklingsansvarlig bioanalytiker MPH, AUH 

Årsmødet 2023



Cytologiafdelinger 2023

Aalborg Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital

Herlev Hospital

Hvidovre Hospital

Nordjyllands Regionshospital Hjørring

Odense Universitetshospital

Randers Regionshospital

Regionshospitalet Viborg

Rigshospitalet

Sjællands Universitetshospital, Næstved

Sygehus Lillebælt, Vejle

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Hver ny prøve i mikroskopet er en ny udfordring
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Først lidt tal om os...

2008

Hvor mange er vi? 186

Aldersfordeling 24-64

Pension indenfor 5 år

Histo-cytolaboranter 140

QUATE eksamen 120

IAC-eksamen 19

Jeg har hele tiden min faglige viden i spil – og bliver ved med at udvikle den
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Først lidt tal om os...

2023 2008

Hvor mange er vi? 137 186

Aldersfordeling 25-71 24-64

Pension indenfor 5 år 23 17%

Histo-cytolaboranter 57 42% 140 75%

QUATE eksamen 80 58% 120 65%

IAC-eksamen 7 5% 19 10%

Alsidigt arbejde – kender ikke dagens program og tiden flyver
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Hvad ser vi på?

Materialetyper 2023
N=13

2008

Cervixcytologi 7 54% 100%

Urincytologi 9 69% 100%

Luftvejscytologi 8 62% 95%

Serøse væsker 11 85% 95%

Cystevæsker 5 38% 74%

Cerebrospinalvæsker 3 23% 63%

FNA 9 69% 63%

EBUS/EUS TBNA 6 46%

ROSE 5

FNA Thyreoidea 3

FNA Hoved-hals-spytkirtler 3

EUS-BB fra galdeveje/pancreas 3

EUS-øvre GAS 2

Hæmatologi     2

At kunne gøre en forskel for patienten

• Der findes regionale cervixcytologi-centre i 
dag.

• Der er ikke mere noget, vi alle ser!

• Endoskopiske undersøgelser fylder meget i 
2023.

• På RH er hæmatologien den største 
screeningsopgave i 2023.
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Med ROSE opgaven er man en del af et større 
team med et fælles fokus på patienten.
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Måske skulle vi 
cytobioanalytikere
generelt have lidt 
mere plads? 



Hvad screener vi også i dag?

Cytologi

• Nasalsekreter

• Ledvæsker

• Celleblokke fra øvre urinveje

• Laver differentialtælling på 
hæmatologi, BAL og induceret 
sputum

• Sædprøver

Histologi

• Colonpolypper

• Ductus deferens

• Portiobiopsier og cervixskrab

• Konus

• Sentinel nodes

• Blærebiopsier 

Det er spændende at blive overrasket, når man mikroskoperer
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Hvilke andre opgaver løser  
cytobioanalytikere i dag?

• Histopræparation (fx mikrotomi)

• Digital scanning af histologi

• Gøre klar til IHC

• Lave IHC

• Bestille og præscreene IHC

• Besvare HPV-tests

• Klinisk vejledning

• Arkivere cytologiglas

• Analysere FISH på HER2, 
lymfom og myelomatose-
markører

• Udvælge materiale til 
molekylære analyser

• Lave molekylære analyser

• Flowcytometri

• Finde præparater frem til 
forskningsprojekter

Elsker at undervise i cytologi og give folk en aha-oplevelse
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Digital cervixcytologi

Spændende og meningsfuldt arbejde

Slide Wizard Imaging Systemet 9



Genius Digital Diagnostics System

https://digitalcytologyeducation.com

At ramme diagnosen
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https://digitalcytologyeducation.com/


Cervixcytologi: Differentieret implementering af 
HPV-screening af danske kvinder 30-59 år

• Den Nationale Styregruppe for LivmoderhalskræftScreeningen (NSLS) blev nedsat af Sundhedsstyrelsen 
i 2018.

• Implementeringen blev igangsat 1. januar 2021 og forventes afsluttet i 2024.

• Allokering til metode ud fra fødselsdato (ulige/lige)

• Fire triageringsmetoder ved HPV-positiv prøve: 

• Cytologi
• HPV 16/18 genotyping

• Udvidet genotyping (HPV (HPV16, 18, 31, 33, 52)
• CINtec+ (p16/Ki-67)

• Fordele og ulemper evalueres af NSLS-fagudvalget og Dansk Kvalitetsdatabase 

for LivmoderhalskræftScreeningen

NYT! Selvopsamlet prøvetagning til HPV-test tilbydes nationalt ved 2. påmindelse fra 2023.

Ref:https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraeftscreening-nsls
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At udvælge materiale til molekylære analyser
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At det er selvstændigt arbejde at besvare en prøve

Ref:https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraeftscreening-nsls



Digital undersøgelse af sentinel
nodes fra patienter med cervixcancer

Tværfagligt samarbejde og sparring
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Nye fremtidige opgaver 
- hvis det giver mening for patienten...

• Præscreening af udvidet repertoire af histologi fx hudpræparater

• ROSE ved CT-vejledt FNA (hoved-hals-spytkirtler-thyreoidea)

• ROSE ved EUS (galdeveje-pancreas)

• At kunne bestille og præscreene IHC-paneler på ikke-gynækologisk materiale.

• At lave alle HPV-tests inkl. svarafgivelse

• Præscreening og differentialtælling på hæmatologi

• At analysere FISH

• Aflæsning af flowcytometriske analyser

• Deltage i molekylære analyser

• Digital patologi –scanning og aflæsning af IHC

• Præscreening af alle typer af FNA

• Analcytologi

Oplevelsen af at man fanger noget – jagten på at finde det
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14.Januar 2023

Ledende overlæge

DPAS

16

Sundhedsøkonom

At sparre med mine kolleger – både CT og patologer



Alle kompetenceniveauer 
for cytobioanalytikerbesvarelse
findes i Danmark i 2023
✓ Basisniveau: ingen selvstændig besvarelse

✓ Niveau 1: besvarer uegnede/negative cervixcytologiske prøver

✓ Niveau 2: besvarer uegnede/negative cervixcytologiske og/eller eksfoliative ikke-gynækologiske prøver

✓ Niveau 3: besvarer alle typer uegnede eller negative cytologiske prøver (inkl. FNA fx EBUS-TBNA)

✓ Advanceret niveau: besvarer enten

1. præmaligne og/eller maligne cervixcytologiske prøver

2. præmaligne og/eller maligne ikke-gynækologiske prøver 

3. benigne og præmaligne histologiske prøver

Den æstetiske nydelse ved at mikroskopere.
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• Cytologien er kommet for at blive

• Vi vil få nye funktioner

• Ja, der er en fremtid som mikroskoperende

bioanalytiker

• Primær HPV testning vil komme til at ligge på 

cytobioanalytikernes hænder

• Vedligehold og udvikling af mikroskopikompetencer vil 

vigtige for at fastholde cytobioanalytikerne

• Rutinemæssige opgaver bør gå fra patologerne 

til cytobioanalytikerne

• Flere spændende diagnostiske cervixcytologiske

prøver i fremtiden

• At ikke-gynækologisk cytologi udfases, fordi der er så lidt

cytologi i speciallægeuddannelsen

• At cytologien helt forsvinder

• At HPV test vil erstatte cervixcytologi

• At FNA-diagnostikken centraliseres

• At der opstår modstand mod jobglidning

• At nyansatte cytobioanalytikere mister troen på fremtiden

• At molekylære analyser vil erstatte cytologien

• At der tabes for meget ekspertise ved generationsskifte

• At digital patologi og ny teknologi vil begrænse cytologien

• At der ikke vil være seniorvenligt arbejde

• At der fortsat kræves opskruet arbejdstempo og omstillings-
parathed

• At HPV-testningen bliver centraliseret

• At der er risiko for nedslidning og skader

Variationen i mikroskopiopgaver blandet med laboratoriefunktioner
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24 nye kolleger i gang oplæring i 2023

• Cervixcytologi (9)

• Eksfoliativ ikke-gyn. og EBUS-TBNA (7)

• Præscreening af thyreoidea FNA (6)

• Mikroskopi af colonpolypper (1)

• Oplæring i HPV-test (1)

At have muligheden for nørde
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Hvordan foregår oplæringen?
Det korte svar: in-house og på utallige måder

✓ Oplæring i cyt.lab

✓ Teoriundervisning fx kompendierne

✓ Screene udvalgte besvarede prøver

✓ Sidemandsoplæring i screening, afmærkning og diagnoseforslag med fuld rescreening

og prøven besvares af en mentor.

✓ Mikroskopigennemgang med mentor eller læge

✓ Træningssæt

✓ In-house mikroskopitest evt. MCQ

✓ Hurtig rescreening inden besvarelse 

✓ International eksamen

Dansk Cytologiforenings oplæringsprogram (fra 2011) Akkreditering efter ISO-certificeringsstandard 15189

At have overblikket og kunne løse de problemer, der opstår i cyt.lab
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Hvordan vedligeholder vi vores 
kompetencer?

• Bliver ikke prioriteret hos os

• Kollegial sparring

• Audit af bioanalytikerbesvarelse

• Tidligere negative prøver revurderes

• Interne cytologikonferencer 4-6 

gange årligt og QUATE-inspireret 

test hvert 2. år

• Rundsending af prøver

• Deltagelse i eksterne kurser og EQA-
programmer

• Teoretiske repetition for alle

• Casefremvisning en gang pr. måned 

med kort teorioplæg

• Litteraturlæsning og links til fagligt 
materiale

• Blindpræparater, der diagnosticeres 

og gennemgås fælles

• Bedst, hvis vi fortsatte med daglig 
supervision med lægen

• At vi får set tilstrækkeligt med prøver 
indenfor de forskellige områder

• Tværfaglige møder med cases

At være sammen med mine kolleger
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ASC: De fem strategier (2010)

Hvilke kompetencer vil der være bruge for i fremtidens cytopatologi og 
hvilke sundhedsprofessionelle vil være bedst egnet til at udøve dem? 

Strategi 1: Gør ingenting

Strategi 2: Optimer den nuværende praksis 

Strategi 3: Udvikl den nuværende cytobioanalytikerpraksis ved at tilegne sig 
morfologiske kompetencer på nye måder. 

Strategi 4: Etabler en ny bioanalytikerfunktion på baggrund af                       
kernekompetencerne som cytomorfologisk assistent. 

Strategi 5: Skab nye specialistfunktioner som advanced practitioner og                                        
ikke-gyn. advanced practitioner med diagnostisk ansvar sidestillet med        
patologernes.

https://www.asct.com/docs/FacingtheFuture.pdf
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At sidde ved mit mikroskop både i afdelingen og på EBUS-stuen
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Jeg lærer noget nyt hver dag



2022-2023
Nye nationale diplommoduluddannelser

Cytobioanalytiker- eksfoliativ, 
ikke-gynækologisk cytologi og 
diagnostik

Histologisk mikroskopi og fortolkning

https://www.kp.dk/videreuddannelser/histologisk-mikroskopi-og-fortolkning

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/
biomedicin-og-bioanalytisk-fortolkning-med-fokus-paa-eksfoliativ-ikke-gynaekologisk

-cytologi-og-diagnostik

10 ECTS-point

10 ECTS-point
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At mit arbejde er spændende og meningsfuldt og så har jeg en masse gode kolleger

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/


Det er jo sjovt at se på celler
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