Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 4. oktober 2018 fra 10-15.30

Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, Rød stue
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Henriette Nielsen (HN) og Susanne Nielsen
(SN)
Afbud: Henrik Hager (HH)

Dagsorden
1. Valg af referent. SN
2. Godkendelse af dagsorden. OK
3. Status på økonomi (HL) Lidt restance fra temadagen, men ellers ok økonomi.
4. Evaluering af temadag d. 29. august 2018 (drejebog til kursus).
 Drejebog til temadag/kurser er opdateret
 Meget flotte evalueringer.
 Husk fremadrettet at spørge deltagerne ved tilmeldingen, hvordan betalingen skal foregå –
privat eller via EAN nr. samt give besked om deadline for betaling.
 Tilstræbe at tovholder for temadag får tilmeldingerne.
 Tilføje mulighed for flere tilmeldinger fra samme afdeling på hjemmesiden.
5. Endelig plan for Årsmøde og generalforsamling d. 1. marts 2019 (Hvem gør hvad)
Praktisk opgaveliste ajourføres løbende
Susanne udarbejder et foreløbigt program til generalforsamling ud fra de nye forslag:
 Evaluering af nye struktur på årsmøde og temadag samt fremtidige emner til årsmødet
 Nyt fra NSLS
 Diskussion om diplombodul i fx gynækopatologi
 På valg: Henriette, Helle og Susanne
6. Overordnet planlægning af Temadagen 2019:
Forslag om cervixcytologi og workshop med diagnostiske faldgrupper ved primær
HPVscreening ved dr. Aneeke Van Driel, Holland. Henvendelse til Axlab om samarbejde (SN).
Afholdelse en dag i august uge 34 eller 35.

Derudover udredning, kontrol og behandling i forbindelse med primær HPV screening ved
overlæge og patolog.
7. Planlægning af diplommodul om præscreening af gynækopatologi (se vedhæftet fil).
Forslag om spørgeskema/brev til afdelingsledelserne på landet patologiafdelingen om
interesse for og relevans af kurset.
Resultatet præsenteres og diskuteres på generalforsamling.
DE laver udkast med deadline medio dec. Udsendes medio januar med svar fra
afdelingsledelserne medio februar.
8. Nyt fra Den Nationale Styregruppe for livmoderhalskræftscreeningen (Susanne)
På 1. møde 5.9.19 blev NSLS opgaver, som er beskrevet i SST anbefalinger 2018, gennemgået.
Opgaverne blev prioriteret og der blev nedsat 5 arbejdsgrupper.
1. Projektbeskrivelse af differentieret implementering af primær HPV screening
2. Opdatering af Flowcharts til primær cytologiscreening og check out HPV test.
3. Kvalitetssikring af cytologi og HPV test.
4. SNOMED kodning
5. Implementering af tilbud om selvopsamlet prøve i forbindelse med 2. rykker
SN er involveret i arbejdsgruppe 2-4 og tovholder for gruppe 4. Der ønskes tilbagemelding fra
bestyrelsen med kommentarer til kodevejledning senest tirsdag i uge 41.
Tillige ønskes forslag til emner vedr. kvalitetssikring som f. eks. egnethedskriterier
9. Nyt fra DKLS (Dorthe). Møde afholdt primo september omhandlede engangs screeningstilbud
til 70+ årige, hvor data diskuteres på næste DKLS møde ultimo oktober.
10. Nyt om Cytologikongressen i Malmø 2019 (Dorthe). Dorthe er blevet inviteret til at være chair
ved en nordisk session for cytobioanalytikre. Dorthe skal også deltage med et indlæg.
11. Forslag til forbedringer af hjemmesiden. Webmaster i gang med oprydning og tjek af links.
Diskussion om ”månedens case” skal tages af hjemmesiden indtil årsmødet, da efterlyste case
ikke har givet respons. Vender punktet om ”månedens case” på generalforsamlingen.
12. Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette)
Orientering om årsmøde, medlemmernes punkter til generalforsamling, DKLS og NSLS.
13. Evt.
Tid og sted for næste møde 3.4.19.

