Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Mandag d. 8. januar 2007 kl. 10-15
Mødelokale, Patienthotellet, OUH
Frokost kl. 12.30 – 13
Referat
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Gerda Groth (GG), Jette
Christensen (JC) og Susanne Nielsen (SN)
1. Valg af referent
• JC
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt.
3. Siden sidst
• Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2006
o
Godkendt uden kommentarer
•

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. livmoderhalskræft
o
Fjerde udkast diskuteres og kommentarer videregives til SN.
Vedrørende punktet om efteruddannelse til bioanalytikere kontakter
ML DSPAC’s bestyrelse for at høre om sætningen skal ændres fra
’det anbefales, at Dansk Cytologiforening etablerer nationalt
kompetencegivende efteruddannelsesprogram for
cytobioanalytikere’ til ’det anbefales, at Dansk cytologiforening i
samarbejde med DSPAC etablerer et kompetencegivende
efteruddannelsesprogram for cytobioanalytikere’.

4. Planlægning af Dansk Cytologiforenings årsmøde d. 2. og 3. marts 2007.
•
Olympus bidrager med navnesnore til at holde navneskilte. Navneskiltene
uddeles og deltagerne skriver selv navn og ansættelsessted. Derudover
uddeles kuglepen, plastpose, evalueringsskema, deltagerbevis og hands out.
Alt dette samles på et bord, hvor deltagerne selv kan hente det.
•
GG har fået positiv tilbagemelding fra de sponsorer/udstillere foreningen har
kontaktet. GG rykker de udstillere der endnu ikke har givet en tilbagemelding
og fordeler de 30 min. der er afsat til udstillerne i programmet lørdag morgen.
•
Vi har fået afbud fra Christian Ottosen. I stedet fortæller Marianne kort om det
kirurgiske indgreb ved trakelektomi, inden hun fortæller om de cytologiske
fund i kvinder der er trakelektomeret. Derudover sættes en kort gennemgang
af to diplomopgaver. DE fortæller om sin egen opgave og kontakter Anne
Graversen, Sønderborg for at få hende til at fortælle om hendes opgave.
•
GG eller de bioanalytikere fra Holstebro der deltog i opdateringskurset i
Trondheim fortæller om opdateringskurset i Norge.
•
Vi fortæller hver især om den case, vi har fundet til årsmødet. Billeder (max.
5) skal sendes til JC senest uge 4. Sammen med billederne skal der være en
1

•

kort introduktion til celleprøven med indikation, kliniske oplysninger og alder.
Ved fremlæggelsen vises resultatet af afstemningen, den histologisk
opfølgning og evt. referencer.
Til middag bestilles pølse og ostebord med rødvin/vand.

5. Planlægning af generalforsamling
•
Vi foreslår Preben Sandahl som dirigent. JC spørger Preben om det er ok.
•
SN og JC skriver referat
DE skriver en skriftlig beretning og GG udarbejder et regnskab, der udsendes
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
•
Nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling og orientering om casene
udsendes i uge 6.
•
Bestyrelsen foreslår at der nedsættes to ad hoc-grupper. Den ene skal deltage
i opdateringskurset og sikre en gentagelse/opfølgning fremover. Den anden
skal udarbejde program for undervisning/oplæring af reservelæger i
cervixcytologi.
6. Logo-konkurrence
•
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til logo og har derfor besluttet at
udsætte deadline til den 20. februar. For at lokke kreativiteten frem får
vinderen 5 års gratis medlemskab af Dansk Cytologiforening. Afstemning om
hvilket logo der skal vinde konkurrencen, sker på årsmødet.
7. Opdateringskursus
•
Kurset afholdes den 7. og 8. september i Bioanalytikeruddannelsens lokaler i
København. Vores norske kollegaer Reidun Mecsei, Tora Ålmos og Britt-Mona
Dybdahl underviser. Program og tilmelding skal være klar til hjemmesiden i
maj.
8. Nyhedsbrev januar 2007
•
Der udsendes et nyhedsbrev med dagsorden og tilmelding til årsmødet.
Derudover orienteres om udsættelse af deadline for logo-konkurrence og
ønske om at foreningen gerne vil orienteres om ændringer i mailadresser.
9. Eventuelt
• Tid og sted for næste møde
o Vi mødes fredag den 2. marts kl. 10. Næste bestyrelsesmøde planlægges
på årsmødet.
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