
              
 
Formandsberetning 2008-2009 
 
Fakta 
Der blev afholdt tre bestyrelsesmøder i henholdsvis april, august og november 2008. 
Der blev udsendt seks nyhedsbreve i løbet af året. 
Antal medlemmer marts 2009: 161 
 
Årsmødet 2008 
På Dansk Cytologiforenings årsmøde sidste år blev der afholdt en velbesøgt temadag om lungecytologi 
fredag eftermiddag. Lørdagens program handlede udelukkende om cervixcytologi - primært i form af en 
grundig gennemgang af Bethesda systemet. Målet var, at vi alle kunne nå frem til en fælles forståelse af 
terminologien og gå hjem og anvende den på samme måde bagefter.  
 
Klagesager 
I bestyrelsen har vi diskuteret, hvordan vi kan hjælpe medlemmerne med håndtering af klagesager. Vi 
opfatter DC som en interesseorganisation, og vi har ikke, som fx dbio og DSPAC, mulighed for at stille 
konsulent og juridisk bistand til rådighed. Vores henvendelse sidste år til Kræftens bekæmpelse, hvor vi 
på foranledning af vores medlemmer kritiserede håndteringen af en klagesag, resulterede i, at 
fejldiagnoser kom på dagsordenen og indgående diskuteret på Seminaret for screening for 
livmoderhalskræft i Kræftens Bekæmpelse d. 8. april. Der var rekordstor deltagelse og mange deltagere 
støttede op om vores kritik. Overlæge Agnes Hauberg fra Patientklagenævnet var også til stede på 
mødet. Desværre er der ikke udkommet noget referat af mødet endnu! 
 
Kursusvirksomhed 
Årets store opgave efter årsmødet var at få etableret og afviklet vores kompetencegivende 
opdateringskursus i cervixcytologi. Det foregik på Bioanalytikeruddannelsen i Århus. den 5. og 6. 
september. 21 cytobioanalytikere deltog – og det kunne være spændende, hvis der også var nogle læger, 
der havde lyst til at blive udfordret næste gang! Bestyrelsen har trukket det store læs både som værter 
og undervisere. Deltagerne var også aktive og fremlagde de spændende medbragte cases, som vi 
efterfølgende vil gøre tilgængelige på hjemmesiden til glæde for alle. Vi skylder en stor tak til Preben 
Sandahl, der også underviste på kurset - og tak til skolen for at vi måtte låne lokalerne! Denne gang 
havde vi valgt at komprimere indholdet og afvikle det over to dage: fredag og lørdag. Næste år bliver det 
igen afholdt over to dage – men to hverdage. Vi har booket lokaler på Århus-skolen d.27. og 28. august 
2009. 
 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening  
Bestyrelsen udarbejdede i juni et høringssvar på baggrund af egne og indkomne kommentarer fra DC’s 
medlemmer til Kvalitetsindikatorer for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening (DKLS). 
Det er tilgængeligt på hjemmesiden. Det blev sammen med otte andre svar diskuteret i Styregruppen og 
vi modtog tilbagemelding herfra dateret d. 11. september 2008. Styregruppen skriver bl.a., at de gerne 
vil takke for det grundige høringssvar, som har medført, at definitionerne samt opsætningen af 
indikatorerne nu er yderligere specificeret. DKLS blev i august 2008 godkendt af Sundhedsstyrelsen som 
klinisk database. Bestyrelsen har haft et medlem med til alle styregruppemøderne i 2008. 
 
Bioanalytikeruddannelsen 
I den nye bioanalytikeruddannelse indgår klinisk cytologi i meget begrænset omfang. Bestyrelsen har 
derfor udarbejdet og sendt et forslag til et valgmodul i klinisk cytologi til Via University College i Århus. 
Hvis det skal kunne oprettes, må vi alle præsentere vores fag på en engageret og imødekommende 
måde, når de studerende kommer ud på laboratorierne - det gør de så til gengæld oftere end før!  
 
Nordisk samarbejde 
Bestyrelsen har inviteret formændene i den svenske og norske cytologiforening til at være gratis 
medlemmer af Dansk Cytologiforening. På denne måde håber vi, at informationerne på vores hjemmeside 
når frem til vores nordiske kolleger. Svenskerne har tilbudt samme ordning for DC’s formand i fremtiden! 



 
Hjemmesiden 
Bestyrelsen vil gerne takke webmaster Henrik Hager for en kæmpeindsats – i hans fritid – for at forbedre 
vores hjemmeside på DSPAC’s domæne.  
 
Kontingent eller deltagergebyr 
Vi besluttede på sidste generalforsamling, at der skulle betales kontingent for 2008. Imidlertid viste det 
sig at være et enormt stort arbejde for kassereren at få registeret alle betalende. Det er ikke 
tilfredsstillende, så bestyrelsen vil derfor foreslå, at kontingentet fra 2009 erstattes af et deltagergebyr i 
forbindelse med deltagelse i årsmøderne fremover. 
 
Arbejdsopgaver i det kommende år 
Vi vil tage initiativ til, at der udarbejdes en standard til et introduktionsprogram i klinisk cytologi til yngre 
læger i Patologiafdelingerne. Vi har i løbet af året indsamlet det eksisterende materiale. Vi vil også gerne 
udarbejde et forslag til et indslusningsprogram for bioanalytikere i klinisk cytologi. 
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