Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening

Mandag d. 3. september 2012, kl. 9.30 -15
Afholdes i Afdeling for Klinisk Patologi, OUH,
J.B. Winsløwsvej 15, konferencen 3.sal.
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Lidang (ML), Jette Christensen (JC), Marianne Schou
(MS), Pia Fuursted (PF) og Susanne Nielsen (SN)
Dagsorden
1. Valg af referent: SN
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Evaluering af urinvejscytologisk kursus (herunder overordnet planlægning af kursusvirksomhed
i 2013). Flotte evalueringer med forslag til forbedringer.
 Præ- og post test for nybegyndere.
 Post test erstattet med differentialdiagnostiske case for erfarne screenere
 Differentialdiagnotiske problemstillinger
 Organisering af rundsendte case, så alle når at se alle.
 Husk i programmet at sætte tid på mikroskopi af medbragte case
 Forslag vedr. power point præsentationer: Indsæt normale reference celler ved abnorme
celler.
 Præparationspræparater sendes rundt i landet.
Kursusbevis sendes med sammen med gennemgåede abnorme case og opsamling til
deltagerne (Pia)
Planlægning af kursusvirksomhed.
Gentagelse af urinkurset 19. og 20 august 2013.
2014 respirationsvejskursus
2015 Ansøgning om EFCS turorial i DK 2015
2016 cervixcytologi og quateeksamen

4. Økonomi (Jette).

Problemer med elektronisk fakturering, men ellers er penge fra urinkurset kommet ind og
afregnet med foredragsholdere.
Pænt overskud som bl. a. kan anvendes på internationale kurser som tutorial og
quateeksamen og lidt forkælelse til årsmødet.
5. Hjemmesiden (PF) (herunder månedens case og gode ideer til layout og indhold)
 Tutorial i Portugal 2013 og i Tyrkiet 2014
 Skabelon til visitkort på hjemmesiden
 Foreløbigt program til temadag og årsmøde
 Månedens case
 PF undersøger mulighed for slidescannede præparater på hjemmesiden (månedens
case)
 Referat fra urinkurset med billeder (PF) DE og PF ser på ny litteratur og links mv. på
hjemmesiden.
6. Planlægning af temadag og årsmødet 2013
Temadag: Audit for cervixcancer
Kontakt til udstillere i december
Foreløbigt program på hjemmesiden. Ved kontakt til foredragsholdere
7. Næste nyhedsbrev (Susanne & Pia)
Foreløbigt program
Se hjemmeside punkter
8. Forslag til vedtægtsændring (Pia)
Paragraf 2 foreningen formål. Hvis man deltager i foreningens arrangementer, er man
automatisk medlem af foreningen.
9. Forslag til andre bestyrelsesopgaver i det kommende år.
 Opdatere uddannelsesplaner, så de stemmer overens med patologernes målbeskrivelse.
 Oplæringsprogram for ansættelse af uddannede cytobioanalytikere.
 Ekstern kvalitetskontrol
10. Eventuelt
1. Tid og sted for næste møde. 16. januar 2013
Emner til temadag 2014. Faldgrupper i væskebaseret cytologi.
Forslag:
foredragsholder Mina Desai Manchester Cytology Centre. Mail.: mina.desai@cmft.nhs.uk
sponsor fra Axlab.

