
       Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 

 
Fredag d. 6. marts 2009 kl.17.00-18.00 

Det store auditorium, Winsløwparken 15 1. sal, Odense Universitetshospital 

 

Antal deltagere: ca. 60  

Foreløbig dagsorden  

 
1. Valg af dirigent: Preben 

Dagsorden rettidig indberettet 
 

2. Beretning fra formanden: 
1. Klagesager:  
• DC er en interesseorganisation og kan ikke stille ressourcer til rådighed som en fagforening 

kan, men DC kan støtte op om medlemmer, der har brug for det. 
• Jette Christensen Ålborg: Klagesager kan inddrage bioanalytikere, som er gået pension. 

Inddragelsen giver bioanalytikeren mulighed for at forsvare sig. 
• John Nielsen Vejle: Indsigelse mod aktuel klagesags forløb, men sagen er ikke afsluttet. 

Besluttende myndighed skal definere hvilke konsekvenser sagen får. Kan inddeles i tre 
kategorier: 

o frataget autorisation 
o grov anmærkning 
o mild anmærkning 

 
2.   DC´s kursusvirksomhed 

• Kurset i september fik god evaluering 
• Kræver god økonomi 
• Kurser lægges så vidt muligt fremover på to hverdage 
• Opdateringskursus i cytologi udbydes i 2009, andre planer for 2010 se pkt 3.2.f 
 
3.   Dansk Kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening (DKLS) (Jette Christensen) 
DKLS har afholdt 5 møder med følgende overordnede emner 
• Definition og implementering af kvalitetsindikatorer 
• Godkendelse af arbejdsgruppens økonomi og kommissorium 
• Beskrivelse af audit ved cancer tilfælde. Afholdelse af audit er udenfor DKLS´s budget, - 

styregruppen varetager kun opgørelser. 
• Vedrørende Patobankens kvalitetsprogram Cyres, er det aktuelt kun produktionsdelen, der kan 

anvendes, mens kvalitetsprogrammet ikke fungerer endnu. Ny version skal afprøves først. 
Første rapport forventes medio 2010. 

 
4.   Hjemmeside til Dansk Cytologiforening under http://www.dspac.org  

Alle opfordres til at bruge den. Den er opdateret og nyredigeret. 
 
5.   Deltagergebyr i stedet for kontigent – gemmes til senere 



6.   Arbejdsopgaver i det kommende år 

• Vil følge op på uddannelsesprogram for yngre læger og nye bioanalytikere 
• Afholdelse af opdateringskursus i cervixcytologi 27. – 28. august 2009 i Århus 
 

Formandens beretning vedtaget. 
 
3. Beretning fra udvalg o.a. 

1. Styregruppe for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening – nævnt under 
beretning. 

 
2. EACC, The European Advisory Committee of Cytotechnology. Kommite for 

cytobioanalytikere, hvor Dorthe Ejersbo sidder som formand.  
• Link til Europæisk samarbejde: www.efcs.eu 
• QUATE Exam board: ingen Quate eksamen ved kongressen i Rovaniemi. 
• Krav til recertificering af Quate er fjernet 
• Quate eksamen i Lissabon søndag d. 27. september 2009. Henvendelse til Dorthe 

Ejersbo eller google Quate   
• DC vil tilbyde opdaterings kursus i cervixcytologi ved Peter Schmidt inden Quate 

eksamen i DK 2010. 
 

3. Eurocytology – kan findes på nettet www.eurocytology.eu  
 
4. Cytologikongres http://www.cytologylisboa2009.com  

• Abstrakt senest 15. marts 2009 til kongressen i Lissabon. 
• CT-session tirsdag d. 29.09.2009. 
• Diskussion af hvilke nuværende og fremtidige roller vi og vores fag har i EU 
• Interaktivt slide seminar 

 
5. Forelæggelse af revideret regnskab 

• Vedlægges (husk filen – den har jeg ikke). Underskud på sidste årsmøde, men indtægt på 
kursusvirksomhed. Indestående på konto: 28.373.89 kr. 

 
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

• Bestyrelsen foreslår samlet deltagergebyr til workshop og årsmødet på 200 kr. i stedet 
for kontingent. 

• Vedtægtsændringer kommer til næste års generalforsamling. 

• Medlemskab gratis. Nye medlemmer kan tilmelde sig til foreningen via hjemmesiden. 

• Betaling af deltagergebyr kan klares fra DC med udsendelse af elektronisk fakturer, men 
det opfordres til at lave samlet indbetaling fra hvert institut eller at betale ved årsmødet. 

 
7. Fastsættelse af kontingent: o. kr. 

Bestyrelsen foreslår samlet deltagergebyr til workshop og årsmødet på 200 kr. i stedet for kontingent. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

1. Næstformand Marianne Lidang er på valg og er villig til genvalg - Genvalgt 
2. Kasserer Jette Christensen er på valg og er villig til genvalg - Genvalgt 
3. Suppleant og webmaster Marianne Schou er på valg og er villig til genvalg - Genvalgt 



Tillykke med valget. 
 

9. Valg af revisor  
Preben Sandahl er på valg og er villig til genvalg. – Genvalgt - Tillykke med valget. 
 
10. Eventuelt 

1. QUATE eksamen 2010. Bestyrelsen opfordres til at lave forespørgsel via kontaktpersoner  
 vedr. antal interesserede, for at se om behovet er der. 
2. Klagesager – DC´s holdning – se under tidl. punkt. 
3. Nedsættelse af ad-hoc grupper vedr. intro- og indslusningsprogrammer for hhv yngre  
 læger og cytobioanalytikere.  
4. Vejle på kursus i Polen. Rigtig godt bredt anbefalelsesværdigt kursus inden for såvel  
 gynækologi som non-gynækologi, som sv.t. den tidl. wien eksamen. Se www.efcs.eu.  

 


