Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 28. april 2016 fra 9.30-15.30

Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Helle Lander (HL), Marianne Schou (MS), Henriette Nielsen (HN)
og Susanne Nielsen (SN)
Afbud: Henrik Hager (HH)
Dagsorden
1. Valg af referent. SN
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi (Helle).
Problemer med betalinger fra årsmødet. Helle orienterer deltagende afdelinger. Firmaerne
har betalt.
Tutorial budget opdeles i udgifter til tutorial finanseret af EFCS (kursus FEE og deltagernes
ophold) og DC (kulturarrangement og bestyrelsens overnatning) og QUATE budget (betales
af EFCS).
Velkomst pose til QUATE deltagerne med ”held og Lykke” besked og guf (HN)
4. Evaluering af Temadag, generalforsamling og årsmødet 4.-5. marts 2016
• Generelt flotte evalueringer.
• Generelforsamlings referat er klar på hjemmesiden.
• Rigeligt med sandwich, hvor antallet kan reduceres til næste år.
• Al mad kan med fordel bestilles hos Madkunst til næste år.
• Studerende kan ikke servicere næste år. Vejle depotmedarbejder kan formentlig være
behjælpelig næste år.
• Evt opdeling i gyn og non-gyn del.
• Alletiders med konkurrencer. Gentages til næste år.
• Postersession gentages ikke.
• Fint med navneskilte
5. Status vores opgaver ifm. EFCS Tutorial fra 9.-13. maj 2016
• Handsout sendes til deltagerne sammen med velkomst/nyhedsbrev ved tilladelse fra
EFCS
• HL laver oversigt over 3 delt budget (EFCS-, DK- og QUATE betaling)
• Rikke Riber-Hansen orienteres om status på afviklingen og økonomien.
• HN har konfirmeret aftale med Jelling mht transport, arrangement, bespisning og
musik.
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48 Mikroskoper fra Leica stilles op af firmaet. Helle/Ålborg medbringer 3 mikroskoper,
så behovet skulle være dækket. Esbjergskolen kontaktes med tak for tilbud om lån af
mikroskoper (HL)
HN sørger for numre til mikroskoper og tilsvarende nummereret deltagerliste.
Deltagerbevis med aktuelle deltagerdage og evalueringsskema samt program. (SN)
Dorthe sender endelige deltagerliste til SN
HL sender materialet rundt inkl. handsout. Dorthe undersøger om DC må rundsende
handsout.
Bindende tilmelding til Jelling arrangement og velkomstreception sendes til Helle
Lanner hsl@rn.dk – skrives i velkomstbrev
SN sørger for bestilling af foldere fra turistinformationen og pjecer fra Legoland.
Mødetid bestyrelsesmedlemmer på hotel Legoland søndag kl 12 eller snarest muligt.
DBIO sender materiale (tasker, mapper, blokke, blyant, slik) til DE i næste uge
Hologic og Leica har leveret materialet.

6. Status på vores opgaver ifm. QUATE eksamen 13. Maj 2016
• Besvarelsesark er sendt. DE sørger for kopier
• Forplejning i forb. med QUATE? Hvis vi ikke hører endeligt inden tutorial, spørger vi på
hotellet og sender besked til deltagerne. (DE)
• Flag i anledning af Papanicolaous fødselsdag fredag DE/HN
7. Skal der afholdes kursus i respirationsvejscytologi d.23.-24. august 2016?
Kurset afholdes ved min. 10 tilmeldinger. Marianne Schou, Helle Lander og Henriette
Nielsen deltager.
8. Emner til Temadag og Årsmøde 3. og 4.3 2017
Temadag:
• Urin Bethesda klassifikation.
Årsmøde
• Jane Hasselby med udredning af ukendt cancer i peritoneum.
• Doris om gyn. Case
• Validering af selvtest (DE)
• Afrikanske studier – hormon projekt på kvinder med prolapsring og projekt med HIV
positive kvinder (DE)
• Case fra institut – evt fra luftvejskursus
• ASC-H opfølgning (SN)
• Mikroskopi og besvarelse af histologi fra lymfeknuder fra tarmkræft patienter ved
bioanalytikere.
• Koagler på cytologisk materiale. Henryk Dominsky Lund.
• Gennemgang af hjemmesiden
9. Forslag til forbedringer af hjemmesiden.
• Luftvejskursus i fokus
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Landsdækkende liste med kvalitetsansvarlige indenfor cytologi. HN
Tutorial Gøteborg 2017
HPV kongres i Cape Town.
Er der mulighed for se antal besøgende?
Kan vi have test med svarmuligheder?
Er det muligt at have søgefunktion i hjemmesidens materiale?

10. Næste nyhedsbrev
• Nyhedsbrev til alle:
o Tutoriel i Gøteborg 2017
o Luftvejskursus 23. – 24. august 2016 deadline for tilmelding 20.5. Kurset
udbydes ikke igen.
o Tutorial i Billund 9. – 13. maj er fuldt booket og der er ca 25 tilmeldt til QUATE
eksamen.
• Nyhedsbrev til tutorialdeltagere, undervisere og udstillere
o Af hensyn til forplejning ønskes besked om deltagelse til velkomstreception og
kulturarrangement på Jelling senest tirsdag d. 3.5.16. Tilmelding er bindende
o Gratis adgang til Legolands park og svømmehal.
o Aftensmad kan købes (1 ret 168 kr, 2 retter 218 kr og 3 retter 328 kr) på hotellet
eller andre steder i byen.
• Brev til danske QUATE deltagerne .
o Program for eksamensforløb
o Der arbejdes på forplejning i forbindelse med eksamen. I hører nærmere.
o Husk billed ID
o Mulighed for at medbringe eget mikroskop
11. Eventuelt.
• Næste møde 15.september 2016.

