Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Fredag d.13. maj 2011, kl. 9.30 -15.00
Afholdes på Patienthotellet 3. sal. Nord
Frokost mellem 12.30 -13.00
Tilstede: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Jette Christensen (JC), Marianne
Schou (MS), Pia Fuursted (PF) og Susanne Nielsen (SN)
Dagsorden
1.

Referent SN

2.

Dagsorden godkendt.

3.

Konstituering af bestyrelsen som tidligere.

4.

Orientering fra formanden DE
a. Deltagelse i Svensk årsmøde 2011. DE deltog i et meget velfungerende
årsmøde. Diskuterede et fælles nordisk årsmøde f. eks hvert 5. år. Evt første
gang i 2014. Tages på som punkt næste gang. Sverige er interesseret og
holder selv årsmøde som kongresser torsdag og fredag.
b. Klagesager i Patientombuddet (patientklagenævn). En klagesag krævede
stillingtagen til lette forandringer og ikke kun negative.
MedCom overvejer at Sundhed.dk kommer til at indeholde alle personlige data
som bl. a. patologisvar.

5.

Planlægning af høringssvar om nye nationale retningslinjer for screening for
livmoderhalskræft. Bestyrelsen gennemgår anbefalingerne og melder tilbage til DE,
især med fokus på kvalitetssikring og øvrige områder, som er relevant for
screenere. PF udsender nyhedsbrev med høringsmateriale umiddelbart efter
mødet. Tilbagemelding til DE senest 23.5.11. Høringsfrist d. 30.5.11

6.

Diskussion af henvendelse fra Preben Sandahl om uddannelsesplanerne for
oplæring af cytobioanalytiker.
a. Er en afsluttende Quate-inspireret eksamen for omfattende til helt
nyuddannede uden screeningserfaring?
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b. Uddannelsesplanerne revideres efter behov.
7.

Forslag om et seminar for personale med erfaring i oplæring af bioanalytikere og
/eller patologer i klinisk cytologi i oktober i Odense vedr. bl.a.
a. Evaluering af uddannelsesprogram for bioanalytikere og patologer.
b. Hvordan startes op i klinisk cytologi ved længere tids fravær.
c. Hvor lang tid screenes inden guidet mikroskopi
d. E-learning
e. Vægtning af klinisk cytologi på skolerne
f. Bachelorprojekter inden for klinisk cytologi.

8.

Evaluering af årsmøde og generalforsamling i marts, herunder diskussion om
nedsættelse af national netværksgruppe af cytobioanalytikerundervisere jvf pkt 6
og fremtidig kursusvirksomhed.
a. For tæt program – husk plads til diskussion
b. Begrænsning på areal til udstillerne
c. Præsentation fra udstillerne skal programsættes med max 3 min. pr udstiller.
Evt ikke udnyttet tid kan bruges som buffer.
d. Husk at annoncere gratis adgang for studerende.

9.

Økonomi (Jette) saldo ca 25.000. Mangler kun nogle enkelte udstillere.
a. Overvejelse om sponsorater fra firmaer til f.eks eksterne foredragsholdere,
kvalitetssikring, kurser e. lign.

10. Beslutning om fremtidig hjemmeside:
a. Skal vi have link hos DPAS (Dansk Patologiselskab) eller skal vi lave vores egen
hjemmeside? Ja til begge dele
b. Egen hjemmesiden vil koste ca 250 kr. Pia opretter DC´s egen hjemmeside.
Der findes skabeloner til opbygning. Domænenavn: DanskCytologiforening.dk
ledig. Pia er udnævnt til webredaktør med konsulenthonorering fra DC.
11. Overordnet planlægning af årsmødet 2012
a. Dato 2. – 3.3.12
b. Hvad skal temadagen handle om?
1.

Egnethedskriterier for cervixcytologi evt i forbindelse med kancer cases,
præpareringsteknikker og automatiseret screening.

c. Forslag til emner og foredragsholdere
1.

case
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2.

test

3.

Gennemgang af HPV test

4.

HPV

5.

SST´s 2011 anbefalinger

6.

Opgørelse fra DKSL

7.

Opfølgning efter indførelse af Bethesdaklassifikationen

8.

Asc (ASC-US, ASC-H)

9.

CIN klassifikation (ML)

10. Dobbeltfarvning Ki67-p16 især til HPV+/cyt.- (Vejle)
11. kancercases af ukendt oprindelse med fokus på cytologi
12. www.vidunderlivet.dk
13. Præsentation af projekt vedr sammenhold af flere HPV test (Hvidovre)
12. Nyt fra Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft. 1. udkast
til 2010 rapport. Næste møde primo juni, hvorefter rapporten udsendes.
13. Næste nyhedsbrev
a. DC får ny hjemmeside
b. DC har modtaget SST´s høringsudkast til anbefalinger vedr screening for
livmoderhalskræft. Alle afdelinger er meget velkomne til at komme med
kommentarer via DC eller andre høringsparter.
c. Seminar i efteråret for personale med erfaring i oplæring af bioanalytikere og
/eller patologer i klinisk cytologi
d. Efteruddannelses kursus ultimo august 2012 – indhold drøftes næste møde
14. Eventuelt
a. Næste bestyrelsesmøde 29.8.11
b. Quateeksamen i Sverige 2012
c. Ekstern kvalitetskontrol – på dagsordenen ved næste møde.
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