Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening
Mandag d. 29. august 2011 kl.9.30-15
Afholdes på Patienthotellet, OUH, mødelokale 6. Sal Nord
Frokost mellem kl.12.30 og 13.00
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Pia Fuursted (PF), Marianne Schou (MS), Jette Christensen (JC),
Marianne Lidang (ML) og Susanne Nielsen (SN)

DAGSORDEN
1. Valg af referent: SN
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi (Jette). Saldo ca. 40.000 og ingen restancer. Gennemgående flere udgifter end
indtægter til årsmødet. Forslag om stigning af deltagergebyr til årsmødet til 300 kr.
4. Opfølgning på henvendelse til DPAS om MedCom (Jette). Patobankens formand vil ikke skrive
under på at patienter har adgang til patobankens data. Patienter kan på sundhed.dk se at der
er kommet svar i patobanken, men at de skal kontakte egen læge for svarets indhold.
5. Nyt fra Arbejdsgruppe vedr. nye retningslinjer for livmoderhalskræftscreeningen (Susanne).
Afventer endelig godkendelse i SST inden udgivelse.
6. Nyt fra Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for screeningen for livmoderhalskræft
(Dorthe & Jette).
 Rapporten 2010 er endelig godkendt – ligger på DC´s hjemmeside og sundhed.dk.
 Næste møde januar 2012 med diskussion om bl. a. nye indikatorer.
 Dorthe holder indlæg om kvalitetssikring af cervixcytologi med udgangspunkt i
kvalitetsindikatorer fra DKLS rapport på NML kongress i DGI-byen d. 13. – 15. sept. 2011.
7. Hjemmesiden (http://www.danskcytologiforening.dk) – diskussion af layout og indhold
Layout:
Aht afregning skal Pia holde styr på timeforbrug. Indtil dato brugt ca 32 timer. Engangsbeløb
for opstart på 5.000 kr.
 Behold baggrund



Farver som Papanicolaou farvning med pink i stedet for orange.

Indhold:
 Uddannelse
 Litteratur
 Arkiv
 Månedens case. Dorthe laver første case.
 Firmaers link/annonce.
 DC´s pjece
 Fane om DC generelt med opstart, bestyrelse og vedtægter.
8. Endeligt program for Underviserseminar d. 26. oktober 2011.
Bestyrelsesmedlemmer er automatisk tilmeldt og står for arrangementet samt deltager
gratis.
Program udarbejdes.
9. Programlægning af Årsmødet 2. og 3. marts 2012
Tema: kvalitetssikring - se program
Årsmøde se program
10. Efteruddannelseskursus 2012 – ultimo august, indhold, sted? – udsættes til næste møde
11. Status på fællesnordisk Årsmøde (Dorthe)- udsættes til næste møde
12. Ideer til metoder til ekstern kvalitetskontrol – udsættes til næste møde
13. Næste Nyhedsbrev.
 Feed back på hjemmesiden
 Underviserseminar med program
 Temadag 2-3.3.2012 om prøvekvalitet og DKLS rapport og årsmødet med SST´s nye
anbefalinger, CIN klassifikation, HPV projekter, cytologi fra ukendt primærtumor og
indlæg om NSCLC.
14. Eventuelt
Dato for næste møde: 24.11.11

