Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Mandag d. 25. august 2008, kl. 10 -15.30
Mødelokale 2. sal Nord, Patienthotellet, OUH
Frokost kl. 12.30
Tilstede: Dorthe Ejersbo (DE), Jette Christensen (JC), Marianne Lidang (ML), Marianne
Schou (MS) og Susanne Nielsen (SN)
Afbud: Pia Fuursted (PF)
Referat
1. Referent: SN og mødeleder DE
2.

Dagsorden godkendt

3.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. april 2008 godkendt

4.

Økonomi (JC)
•
Stort arbejde med kontingent registrering af betalende.
Overvejelser om brugerbetaling til temadag/årsmøde i stedet for kontingent tages op
på generalforsamling.
•

Saldo: kr. 28.000 selvom alle kursusdeltagere endnu ikke har betalt.

5.

Medlemmer (JC)
Ialt 144 betalende medlemmer
Overvejelser om gratis medlemskab for norske og svenske cytologiforeningers
formænd.

6.

Hjemmeside (MS)
•
Intet af materialet på hjemmesiden slettes indtil videre, men gemmes på links
•
Nye ideer
• Cytologilinks
• Høringssvar og kvalitetsindikatorer på hjemmesiden
• Overvejelser om case på nettet evt inspireret af kursusdeltagerne.
• Meddelelser: Det nye opdaterede kompendium i cervixcytologi kan købes på
Århusskolen

7.

Nyhedsbrev
•
Næste nyhedsbrev udsendes efter kurset med bl. a. besked om svar på
høringssvaret, kvalitetsindikatorer samt evaluering af opdateringskurset.

Endnu et efter mødet i november vedr. årsmødet, postersession og link til
opbygning af poster
Kursus i cervixcytologi
• Økonomi overslag
Leje af lokaler
3.500 kr.
honorar, gaver, transport
20.000 kr.
forplejning
6.000 kr.
kompendier
10.500 kr.
i alt – overslag
40.000 kr.

•
8.

9.

•

Brev udsendes til kursusdeltagerne med besked om lokaler, litteraturliste,
fællesspisning og medbragte case. (SN)

•

Tovholdere for program
På kurset udleveres kompendier (MS)
Fredag
Kursusleder (JC)
Prætest (JC) 4 min. /præp. – anonymiseret besvarelsesark (MS)
Kriterier (SN)
Gennemgang af TBS (ML og Preben Sandahl (PS))
Mikroskopi af deltagernes medbragte cases (MS).
Bestyrelsesmedlemmerne medbringer tillige hver 2 cases.
Lørdag
Fremlæggelse af cases (MS)
Erfaringsudveksling om rescreening med oplæg vedr. (JC)
• SST´s anbefalinger vedr. rescreening
• Kvalitetsindikatorer
• Audit
• Erfaring fra afdelingerne
Posttest – besvaresesark (MS)
Gennemgang af posttest (ML og PS)
Praktiske opgaver:
• Mødetid bestyrelse kl. 10 i auditoriet
• MS og PF: laver skilte til vejvisning og sørger for indkøb af frugt (velkomst +
eftermiddag), brød, kaffe/the, sodavand, guf, engangskrus samt gave.
Undersøger pris på kompendier
• JC: kursusbevis
• SN: kopi af undervisningsmateriale, evalueringsskema samt revideret
program. Send materiale til Preben – sammenhæng ml. teori og test.

Planlægning af årsmødet d. 6. og 7. marts 2009
Foreløbigt program (se udkast) er udarbejdet med følgende hovedpunkter • Workshop fredag – uriner (Marianne S)
• Årsmødet lørdag – HPV tema med molekylærbiologi, HPV test,
spørgeskemaundersøgelse samt neuroendokrine tumorer i lungerne
• Udstilling
• Postersession – hvem står for den?
• Netcases – 1 pr. bestyrelsesmedlem (3 – 5 billeder) – deadline næste
bestyrelsesmøde 28.11.2008

•

Detailplanlægning næste møde

Resten af punkterne udskydes til næste møde
10. Opfølgning på diskussion om klagesager
11. Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse
• Udarbejdelse af introduktionsprogram i klinisk cytologi for yngre læger i
patologiafdelinger
• Udarbejdelse af et valgmodul i klinisk cytologi i den kommende
Bioanalytikeruddannelse
• Indslusningsprogrammer for cytobioanalytikere
12. Nyt fra QUATE (Dorthe)
13. Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening
(Jette & Dorthe)
14. Eventuelt
Næste møde 28. november 2008

