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Status 
I 2011 er det 20 år siden, at det første cytologisk årsmøde blev afholdt og samtidigt fejrer Dansk 
Cytologiforening femårs jubilæum.  
Antal medlemmer februar 2011: 200. 
Der blev afholdt fire bestyrelsesmøder i henholdsvis april, august og november 2010 samt februar 
2011. Der blev udsendt seks nyhedsbreve i løbet af året. 
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2010 
Omkring 70 medlemmer deltog i temadagen fredag d. 5. marts 2010, der omhandlede diagnostik 
og behandling af væskeansamling i pleura, diagnostik på serøse væsker samt en gennemgang af 
udsendte cases. I modsætning til året før fremstillede bestyrelsen 19 kursuskasser med otte cases. 
Der blev sendt en kasse ud til hver kontaktperson, således at man på laboratorierne kunne se 
præparaterne i eget mikroskop. Ifølge evalueringen var dette en bedre måde at lave workshop 
end de tidligere mikroskopiworkshops. Overlæge Karen Ege Olsens casegennemgang blev også 
evalueret meget positivt og gav god indsigt i de diagnostiske dilemmaer ved serøse væsker. Power 
point præsentationerne kan ligesom resten af årsmødets præsentationer stadig ses på 
hjemmesiden.  
Lørdagen var velbesøgt og evalueringen var altovervejende positiv. På programmet var bla. 
forandringer i endocervikalt cylinderepitel, der jo vedvarende er en stor udfordring i dagligdagen. 
Skuffelsen var stor, da Bobby Zachariae måtte melde afbud, men det vil vi forsøge at råde bod på 
næste år. Tusinde tak til vores udstillere, der trofast stiller op år efter år og dermed støtter 
foreningens virke. 
 
Kursusvirksomhed  
QUATE test og forelæsninger  
Bestyrelsen havde fået foranlediget, at der kunne afholdes QUATE-eksamen i Danmark  søndag d. 
12. september 2010. Derfor blev der ingen opdateringskursus i 2010. Som optakt til eksamen 
inviterede vi Dr. Euphemia McGoogan til at afholde en åben forelæsning om cervixcytologi lørdag 
d. 11. September som optakt til QUATE-eksamen primært til glæde for eksaminanderne, men også 
som et gratis tilbud for andre interesserede medlemmer. Bioanalytikerunderviserne Marianne 
Schou Martiny og Preben Sandahl startede dagen med en grundig gennemgang af bl.a fiksering, 
PAP-farvning, normale cellefund og påvisning af HPV. Det viste sig imidlertid, at Phemie i sidste 
øjeblik havde valgt at gennemgå både normale og abnorme cellefund, så det medførte 
beklageligvis en del gentagelser og at tidsplanen blev overskredet. Lidt over 50 medlemmer valgte 
at bruge en lørdag i Århus. Dagen efter afholdt vi QUATE eksamen på dansk. Der var 23 danske og 
2 norske deltagere. Det blev en lang og krævende dag, der heldigvis sluttede med, at hele 20 ud af 
de 23 danske deltagere bestod, hvilket er langt over den sædvanlige andel beståede, når eksamen 
afholdes i andre europæiske lande. Eksaminatorerne Dr. Peter Smith og Andrew Evered 
understregede, at alle klarede det skriftlige og spottesten fint, mens screeningsresultaterne 
generelt lå højt. Tillykke til ”Danmarks modigste cytobioanalytikere” og tusinde tak til alle, der 
brugte deres weekend på undervisning og eksamen samt til Bioanalytikeruddannelsen i Århus for 
velvilligt at stille lokaler til rådighed for Dansk Cytologiforening.   



Kompetencegivende efteruddannelse 
Sidste år fortalte bestyrelsen om arbejdet med udarbejdelse af et forslag til et 
uddannelsesprogram i klinisk cytologi for henholdsvis bioanalytikere under oplæring og 
reservelæger under uddannelse til speciallæger i patologisk anatomi og cytologi (DSPAC) på 
baggrund af det indsamlede materiale fra patologiafdelingerne. Da der er tale om 
kompetencegivende efteruddannelse foreslår vi, at forløbene for begge målgrupper afsluttes med 
en eksamen inspireret af QUATE. DSPAC er i samarbejde med Sundhedsstyrelsen ved at se på 
indholdet i hovedforløbet for læger og har derfor ikke vurderet materialet. Dansk 
Cytologiforenings bestyrelse har nu valgt at lægge vores forslag på hjemmesiden til inspiration og 
fælles afbenyttelse. Efteruddannelsesprogrammerne vil blive gennemgået på Årsmødet 2011. 
 
Repræsentation 
Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS) 
Arbejdet i DKLS, hvor Dorthe Ejersbo repræsenterer foreningen, har udarbejdet en årsrapport for 
2009. Rapporten er udsendt til kontaktpersonerne og bliver gennemgået på Årsmødet 2011. I 
løbet af foråret skal styregruppen justere nogle af indikatorerne, så de stemmer overens med de 
kommende nationale retningslinjer for screeningen. Årsrapport 2010 skal udarbejdes og forventes 
offentliggjort juli 2011. 
Arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for screening for livmoderhalskræft 
Bestyrelsesmedlem bioanalytikerunderviser Susanne Nielsen, der også deltog i arbejdsgruppen 
bag anbefalingerne i 2007, er foreningens repræsentant i arbejdsgruppen. Revisionen har længe 
været under udarbejdelse, men forventes i høring sommeren 2011. Det foreløbige arbejde 
præsenteres på Årsmødet 2011. 
The European Advisory Committee of Cytotechnology (EACC) og QUATE 
Dorthe Ejersbo deltog ikke i den Internationale cytologikongres i Edinburgh i september 2010.   
Den næste europæiske cytologikongres afholdes i Istanbul i september 2011. 
 
Arbejdsopgaver i det kommende år 
I de fem år hvor Dansk Cytologiforeningen har eksisteret, har DSPAC venligst givet os plads til en 
hjemmeside på www.dspac.org. Imidlertid har sitet det sidste år været under revision, hvilket har 
gjort opdateringen af informationer til vores medlemmer meget langsommelig. Vi vil arbejde for, 
at hjemmesiden bliver mere aktuel og måske interaktiv i det kommende år. 
Vedr. kursusvirksomhed vil bestyrelsen i 2011 udbyde opdateringskurset i cervixcytologi i en 
revideret udgave, der sætter fokus på differentialdiagnostik samt HPV diagnostik. Vi vil arbejde 
videre med at udvikle kurser i non-gyn. cytologi og igangsætte udarbejdelse af undervisnings-
materiale på dansk. 
Andre emner, der vil blive diskuteret i bestyrelsen i det kommende år, er fremtidsperspektiver for 
screeningsprogrammet, hvor nye samarbejdsrelationer opstår if. med regionale screeningscentre 
mv., etablering af ekstern kvalitetssikring af fx cytodiagnostik og etablering af landsdækkende 
faglige netværksgrupper af fx undervisere indenfor klinisk cytologi. Andre forslag er velkomne. 
 
25. februar 2011 
Dorthe Ejersbo bioanalytikerunderviser, MPH 
Formand for Dansk Cytologiforening 
  

http://www.dspac.org/

