Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening

Torsdag d.24. november 2011, kl. 9.30 -15
Afholdes i Afdeling for Klinisk Patologi, OUH,
J.B. Winsløwsvej 15, konferencen i stuen til højre.

Dagsorden
1.

Valg af referent: SN

2.

Godkendelse af dagsorden. Opfølgning fra arbejdsgrupper tilføjes.

3.

Opfølgning fra arbejdsgrupper.
 SST´s anbefalinger 2011 er behandlet af Task Force og forventes udgivet i slutningen af
2011.
Task Force vurderede, at implementeringen vil forudsætte nogle organisatoriske
ændringer, særligt med hensyn til anbefalingen om, at hver afdeling screener minimum
25.000 prøver per år
Konklusionen blev, at regionerne stiler mod en implementering af de samlede anbefalinger
ultimo 2012. Undtaget herfra er anbefalinger, som giver anledning til større organisatoriske
ændringer, end det grundet lokale forhold er muligt at gennemføre inden udgangen af
2012.
 DKLS styregruppe afholder møde i januar for bl. a tilpasning af kvalitetsindikatorer til 2011
rapport efter udgivelse af SST´s nye anbefalinger
o Alle cervixcancere skal kodes med ÆF4720 (primær udgangspunkt i cervix)
o Alle corpuscancere skal kodes med ÆF4730 (pirmær udgangspunkt i corpus)
Koderne tilføjes til forbedring af kvalitetsberegningerne på både cytologi og histologi.

4.

Opfølgning på Underviserseminar d. 26. september. Godt og meningsfyldt program med god
diskussion. Alle er interesseret i gentagelse af seminaret. Se evt kort referat på hjemmesiden.
 Oprettelse af undervisernetværk
 Samarbejde med Metropol om udvikling af kompetencegivende efteruddannelseskursus i
cervixcytologi med relation til DC´s uddannelsesprogram
 Der mangler litteratur om præparationsteknik. DE har taget initiativ til udarbejdelse af ny
undervisningslitteratur vedr. præparationsteknik samt opdatering af kompendium i klinisk
cytologi.
 Oprettelse af database med Professions bachelorprojekter med abstract

5.

Økonomi og visitkort om foreningen (JC)
 Saldo på 33.500, men mangler 6 betalende fra seminar.
 Visitkort ikke klar – udsættes til næste gang

6.

Hjemmesiden (PF) (herunder månedens case og gode ideer til layout og indhold)
 Punkt med igangværende projekter og udviklingsarbejder på afdelingerne
 Forslag om oprettelse af chatrum til aktuelle problemstillinger.
 Forslag til litteratur i form af bøger, artikler eller lign. sendes til Pia
 Opdeling af hjemmesiden i kasser
 ML står for december måneds case
 Hjemmesidens punkter opdateres løbende.
 Ca 200 medlemsadresser.
 Undervisernetværk på hjemmesiden

7.

Endeligt program til Årsmødet 2012
 Praktiske opgaver fordelt
 PF kontakter udstillere
 JC kontakter dbio
 Planlægning af generalforsamling udsættes til næste møde

8.

Diskussion af vores kursusvirksomhed og planlægning af kursus i 2012.
 DE tager kontakt til Københavnerskolen om udvikling af kompetencegivende uddannelse
(diplommodul) i cervixcytologi af cytobioanalytiker i samarbejde med DC
 DC kursus i urincytologi i uge 34 (mandag, tirsdag) (MS undersøger lokale på Århusskolen).
Pris 3500 kr. Forslag til indhold:
o Kliniker, urolog samt cytologi og histologi
o Medbragt case samt egen fremstilling af fremsendt cellepool.

9.

Ideer til ekstern kvalitetskontrol – udskydes til næste møde

10.

Status om fællesnordisk årsmøde (DE) - udskydes til næste møde

11.

Næste nyhedsbrev (SN & PF)
 Tilmelding til DC´s årsmøde
 DC´s kursus i urinvejscytologi august 2012

12.

Tid og sted for næste møde torsdag d. 26.01.12 på pat. Afd. Odense

