Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Onsdag d. 7. november 2007 kl. 10-15.30
Mødelokale, Patienthotellet, OUH
Frokost kl. 12.30 – 13
Referat
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Jette Christensen (JC) og
Susanne Nielsen (SN)
Gerda Groth har af personlige grunde valgt at træde ud af bestyrelsen
1. Valg af referent
• JC
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2006
• Godkendt uden kommentarer
4. Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening.
•
Styregruppen er endnu ikke indkaldt til møde.
5. Økonomi, medlemmer og hjemmeside.
•
JC overtager posten som kasserer efter Gerda. Regnskab for opdateringskursus viser et overskud på 5999,14 kr.
Medlemskontingent skal indbetales som kontooverførsel, eller hvis dette ikke
er muligt, betales ved årsmødet.
•
Der er 170 medlemmer af Dansk Cytologiforening.
•
Samarbejdet med Henrik Hager med opdatering af hjemmesiden fungerer fint.
Orientering om opdatering skal foretages ca. en uge før opdateringen skal
finde sted.
6. Planlægning og fordeling af opgaver i forbindelse med Dansk Cytologiforenings
Årsmøde 29. februar og 1. marts 2008
• Lokaler.
Opholdpladsen foran auditoriet er ombygget. Vi overvejer at flytte mødet til et
andet sted i 2009. I 2008 afholdes temadagen som vanligt i Odense. Vi bruger
det åbne areal til fællesspisning fredag og til udstillerne lørdag. Lørdag må
frokosten indtages i de nye mødelokaler ved siden af det åbne areal.
• Foreløbigt program for årsmødet vedlægges. ML kontakter underviserne fredag
(dagsorden, honorering, præsentation på nettet). SN bestiller mad og vin til
fredag, frokost lørdag, blomster, vingaver, laver evalueringsskema og
navneskilte. JC sender dagsorden for generalforsamling til dbio, laver
deltagerbevis og sammenskriver evalueringerne. DE beder Ole om teknisk
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assistance, bestiller varer ved købmanden, sørger for ’kaffepiger’ og bestiller
hotelværelse til Tove og Marianne.
SN er mødeleder lørdag.
Dagsorden til generalforsamling vedlægges.
Posterudstilling udgår i 2008
Aftenunderholdning.
DE undersøger hvad udgiften til et foredrag af Chris MacDonald koster og tager
kontakt. JC har fået anbefalet Karen Marie Lillelund som foredragsholder. Kan
være en mulighed hvis Chris MacDonald ikke kan.
Firmaudstilling.
DE kontakter udstillerne.

7. Evaluering af opdateringskursus i cervixcytologi
• Evalueringsskemaerne har givet følgende overvejelser
o Lokalerne i København er ikke optimale. Der skal være et mikroskop til hver
deltager og gerne lidt mere plads. Næste kursus forsøges afholdt i Århus. DE
kontakter Århus-skolen og forhører sig om muligheder for leje af lokaler der.
o Kurset kan afholdes over to dage i stedet for tre.
o Prisen skal være inklusiv forplejning.
o Gennemgang af testpræparater skal indeholde mere teori/gennemgang af
kriterier
o Der skal være et fast emne for den tekniske time
Udkast til program for kursus i september 2008 vedlægges.
8. Efteruddannelse i fremtiden.
• Udsættes til januar. Vi vil rette henvendelse til DSPAC vedrørende etablering af
efteruddannelse, samt orientering om opdateringskurset i september.
9. Eventuelt
• Tid og sted for næste møde
o Onsdag den 9. januar kl. 10. i Odense.
o Orientering om QUATE
o Nyhedsbreve.
Der skal udsendes et nyhedsbrev sidst i november/først i december
indeholdende orientering om foreløbigt program for årsmødet, tilmelding
til årsmødet, dagsorden til generalforsamlingen, betaling af kontingent og
Bethesda-materiale til undervisningsbrug.
Endnu et nyhedsbrev udsendes i uge 6 med orientering om beretning,
endeligt program for årsmødet, endelig dagsorden til generalforsamling,
orientering om cases (evt. konkurrence).
o Alle postere fra cytologikongres i Madrid kan se på nettet på
www.cytologyMadrid2007.com
o På et møde i Kolding er den nye modulopbyggede
bioanalytikeruddannelse præsenteret. DE, Preben Sandahl og Marianne
Skou har tilmeldt sig forskellige arbejdsgrupper til modulbeskrivelsen.
Århusskolen nedsætter de endelige arbejdsgrupper.
o Svensk cytologisk årsmøde 24.-26. april 2008.
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