Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Torsdag d. 19. august 2010, kl. 10 -15.30
Afholdes på Patienthotellet 3. sal. Syd
Frokost mellem 12.30 -13.00
Referat
1.

Valg af referent (SN) og mødeleder (DE)

2.

Godkendelse af dagsorden. OK

3.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. april 2010. OK

4.

Økonomi (Jette).
 Saldo: 105.000 kr. inkl. indbetaling fra Quateeksamendeltagere.
 Kontant afregning af kursusholdere til Quateeksamen. (JC)
 DC betaler transport og overnatning til bestyrelsesmedlemmer.
 Foredragsholdere honoreres efter gældende takster

5.

Medlemmer (PF)
196 medlemmer

6.

Hjemmesiden (Marianne S)
DSPAC får ny hjemmeside og vi er indtænkt.

7.

Planlægning af forelæsning og Quate-arrangement 11. og 12. september.












MS sender skemaer til eksamen, som rundsendes til deltagerne samt bestyrelsen (PF)
Brev til Quate-eksamensdeltagere (PF)
- Skemaer til Quate-eksamen
- Gode Olympus mikroskoper er tilrådighed med10x og 40x objektiver. Muligt at
medbringe Olympus 20x objektiv. Alternativt kan eget mikroskop medbringes.
- Hvis man ønsker at benytte blåfiltre opfordres man til selv at medbringe et. Der er
11 blå filtre
Kopi af multiple choice spørgsmål til deltagerne (DE)
Øvrige eksamenspapirer til deltagerne (MS)
Tjek af udstyr til dagen (MS). JC tager bærbar fremviser med.
Mikroskoperne tjekkes lørdag.
Mødetid lørdag kl. 9 for bestyrelse.
Forplejning lørdag.
- Intet ved ankomst
- Vand og frugt i lille pause
- Frokost: Sandwich (MS bestiller fra Fredes flyvende tallerken) og sodavand (JC)
- Eftermiddag: kaffe, the, sukker og fløde med sødt, servietter (PF)
Forplejning søndag
- Ankomst: Kaffe, the, sukker og fløde, franskbrød. (PF)

8.

Frokost: Flúte (DE/MS) og sodavand (JC)
Eftermiddag: Kaffe, the og kage/slik (PF)

Planlægning af Årsmødet 4. – 5. marts 2011
Fredag: Lungecytologi med EBUS
12.30 – 13.00 sandwich og vand
13.00 – 13.10 velkomst
13.30 – 14.15 EBUS med stadieinddeling og udredning v. lungemed. Asbjørn
Høegholm
14.15 – 14.30 pause
14.30 – 15.15 Organisering og diagnostik af EBUS v. cytodiagnostiker Lasse
Övergaard fra Lund
15.15 – 15.20 kort pause
15.20 – 15.50 casegennemgang v. cytodiagnostiker Lasse Övergaard
15.50 – 16.00 pause
16.00 – 16.30 gennemgang af landsdækkende spørgeskema vedr. EBUS
Udkast til spørgeskema (JC)
17.00 – 18.00 Generalforsamling
18.00 – 20.00 Middag
20.00 – 21.00 Bobby Zacharriae
Lørdag - kvalitetssikring
9.00 – 9.05
velkomst
9.05 - 9.15
Præsentation af udstillere
9.15 – 9.30
Kvalitetssikring iflg SST (SN/PS)
9.30 – 10.30
Kvalitetssikring af cervix cytologi – DKLS – resultater af rapport
(DE/JC)
10.30 -11.00
pause
11.00 – 11.15 Spottest/overraskelse (SN sender materiale)
11.15 – 11.30 Landsdækkende Papfarvnings resultat.
11.30 – 11.50 Engelsk uddannelsesprogram v. Margareth Morgan
11.50 – 12.10 Præsentation af Dansk uddannelsesprogram
12.10 – 13.10 Frokost
13.10 – 13.30 Svensk kvalitetssikring ved Karina Ågerstrøm Sverige
13.30 – 13.50 Screeningsprojekt vedr. cervixcancer (ML/MS)
13.50 – 14.20 Pause
14.20 – 14.40 Deltager i Europæisk tutorial fortæller om forløb ved bioanalytikere
fra Odense. (DE)
14.40 – 15.00 Gennemgang af spottest.
15.00 – 15.15 afsløring af konkurrence og tak for i dag.
Kontakt til udstillere i december. (PF)

9.

Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening
(Dorthe).
 5. version sendes til høring i styregrupperne 6. sept. 2010
 Endelige version 15. oktober

10.

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for
livmoderhalskræft (Susanne)
 Diskussion af antal smear pr institut
 Diskussion af anvendelse af HPV test.
 Gennemgang af anbefalinger

11.

Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse (MS)

Anbefalinger til oplæringsprogram af læger og bioanalytiker i gyn- og non
gynækologisk cytologi lægges på hjemmesiden.
12.

Næste nyhedsbrev (SN)
 Tilmelding til forelæsning s. 1.9.10
 Endelige program med forplejning
 Gratis lørdag for alle interesserede.

13.

NML kongres 13. – 15. september 2011 i DGI byen arrangeret af DBIO, DEKS, LSB.
Forslag til emner ønskes (MS)
Tema: Fagets udvikling og forskning.
 Vacuumpakket væv
 Dorthes prostataprojekt.

14.

Eventuelt
 Tid og sted for næste møde: Odense d. 24.11.10 kl 10

