Årsberetning 2013-2014
Status
Dansk Cytologiforening havde pr. 1. februar 2014 ca. 180 medlemmer, som har modtaget fire nyhedsbreve i løbet af
perioden.
Vi har afholdt to bestyrelsesmøder i mødelokalet hos dbio- Syddanmark i Odense i maj og oktober 2013. Tusind tak til
Regionsformand Hanne Bonde for gæstfriheden.
Aktiviteter
Årsmødet 2013
Temadagen d. 1. marts var velbesøgt og handlede om audit af nydiagnosticeret cervixcancer. Selvom flere danske
patologiafdelinger nu har nedlagt screeningsprogrammet, er de nye anbefalinger om auditering fra Sundhedsstyrelsen
relevante at kende for alle os, der har arbejdet med cervixcytologiske prøver indenfor de sidste fem-seks år. Vi havde
inviteret Amanda Herbert fra St. Thomas Hospital i London til at fortælle om auditproceduren og hendes mangeårige
erfaring med auditering i England. Herefter gennemgik Doris Schledermann den danske auditprocedure, som
arbejdsgruppen beskrev i anbefalingerne fra 2012. Marianne Lidang gav nogle eksempler på audit fra Region
Hovedstaden og det samme gjorde Helle Lund fra Ålborg. Dagen blev afsluttet med et foredrag af chefkonsulent Pia
Larsen fra Patientombuddet, der beskrev proceduren vedrørende patientklagesager. Hun informerede bl.a. om, at
man kan nedlægge sin autorisation, når man går på pension. Uden autorisation kan man ikke indberettes til
Patientombuddet. Ved generalforsamlingen blev Rikke Andersen fra Randers valgt til bestyrelsen, da Pia Fuursted ikke
ønskede genvalg. Pia fortsætter heldigvis som foreningens webmaster. Efter generalforsamlingen var der tapas, et
glas vin og tid til kollegial hygge.
Lørdag d. 2. marts var der desværre ikke så mange deltagere, som der plejer at være. Vi var ramt af to afbud fra
indlægsholdere, men Jesper Bonde fra Hvidovre trådte til og gennemgik de foreløbige resultater af HPV-projektet på
Hvidovre Hospital. Derudover var programmet varieret og indeholdte følgende emner: resultaterne af en opgørelse af
ASC-US med HPV-status, fremstilling og anvendelse af koagler, platformen Vidunderlivet.dk, fremstilling af materiale
til EGFR og en gennemgang af net cases. Evalueringen fra de fremmødte var god.
Kursusvirksomhed
Foreningen gentog sidste års kursus i urinvejscytologi d. 19. og 20. august 2013 på Bioanalytikeruddannelsen, VIAUC i
Skejby. Underviserstaben var den samme som sidste år og indholdet var justeret til efter evalueringen fra sidst. Der
var 16 deltagere fra ni forskellige patologiafdelinger. Kurset fik også rigtig flot kritik denne gang: ” Alt i alt et
præmiekursus – kunne godt bruge flere dage!”.

Repræsentation
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening (DKLS)
Styregruppen udsendte i sommeren 2013 Årsrapport 2012. Den er tilgængelig på www.danskcytologiforening.dk I
efteråret 2013 foreslog en arbejdsgruppe, som bl.a. Jette Christensen deltog i, at der skulle tilføjes nye indikatorer,
men det er endnu uklart, om de kan gøres op til den kommende årsrapport. Dorthe Ejersbo er foreningens
repræsentant i styregruppen.
The European Advisory Committee of Cytotechnology (EACC)
Dorthe deltog i komitemødet onsdag d. 29. maj i forbindelse med den internationale cytologikongres i Paris. På grund
af at primær HPV-screening af cervixcytologiske prøver gradvist vinder indpas i Europa i disse år og at der er mangel
på patologer, stiger behovet og interessen for udviklingen af ny QUATE eksamen i anden cytologi. Et sådant tiltag

hilser vi også velkommen i bestyrelsen og det passer fint med vores planer om at udvikle nye kurser i anden cytologi
end cervixcytologi i fremtiden. Der er udgivet en ny cytologibog: Essential Pathology af bl.a. Gabrielle Kojac, der
anbefales til forberedelse til QUATE eksamen. Yderligere oplysninger om bogen kan findes på foreningens
hjemmeside. I maj 2013 havde 609/829 (73 %) cytobioanalytikere i Europa bestået QUATE eksamen i cervixcytologi.
Vedtægter, referater og medlemmerne af EACC kan ses på EACC website på www.efcs.eu. Den europæiske
cytologikongres i 2014 vil foregå i Geneve i Schweiz fra d. 27.-30. september (www.cytologygeneva2014.com ). Her vil
der bl.a. være en 2 timers CT session. Artiklen Minimum Requirements for Practising Cytotechnology in Europe, der
indeholder europæiske retningslinjer for videreuddannelse til cytobioanalytiker, er af uvisse årsager ikke publiceret
endnu.
EFCS (European Federation of Cytology Societies)
Bestyrelsen blev i november 2013 opfordret til at finde en repræsentant til EFCS Board og redaktionen af Acta
Cytologica af Dansk Patologiselskab, da de ikke kunne finde danske patologer, der ville påtage sig disse opgaver.
Dorthe har påtaget sig hvervet, da hun jo i forvejen er involveret i det europæiske cytologisamarbejde. DPAS vil støtte
deltagelsen økonomisk.
IAC Cytotechnologists Committee
Dorthe blev i august 2013 inviteret til at deltage i en international CT komité under IAC (International Academy of
Cytology). Komiteens formål er at rådgive om, hvilke behov og emner, der optager cytobioanalytikere samt at deltage
i undervisningsaktiviteter under IAC (www.cytology-iac.org/educational-resources). Komiteen består nu af 14
repræsentanter fra hele verden.
Andet
QUATE eksamen i Danmark i 2014
Foreningen arrangerer QUATE eksamen i VBT på Bioanalytikeruddannelsen VIAUC i Skejby mandag d. 27. oktober
2014. Efter årsmødet vil det være muligt at tilmelde sig på www.danskcytologiforening.dk (pris 1.500 DKK) og alt
informationsmateriale vil også ligge her. De nye eksaminatorer Nick Dudding (UK) og Dr. Martin Tötsch (Østrig) har
indført to væsentlige ændringer: 1. Man skal ikke nødvendigvis have minimum 2 års screeningserfaring for at gå til
eksamen, men ens afdelingsledelse skal indstille en til eksamen ved at underskrive ansøgningen 2. Spottesten
anvendes ikke mere, dvs. at QUATE testen nu består af en screeningstest og en multiple-choice test.
Da der ikke bliver tilbudt et kursus umiddelbart før eksamen som tidligere, håber bestyrelsen, at de kommende
deltagere i stedet får mulighed for at deltage i temadagen d. 7. marts 2014, der handler om diagnostiske faldgruber i
cervixcytologi.
Kompendium
Preben Sandahl, Marianne Schou og Dorthe Ejersbo arbejder videre med projektet. Målet er at have et notehæfte om
luftvejscytologi på dansk klar til det planlagte kursus i august 2015.
EFCS-tutorial i Danmark i 2016
Dansk Cytologiforening og Dansk Patologiselskab har indgået et samarbejde om værtsskabet for det internationale
cytologikursus fra d. 23.-27. maj 2016. Dorthe har i vinter fået fremvist flere mulige konferencesteder omkring Billund
Lufthavn i samarbejde med Inspiring Denmark, Region Syddanmarks kongresarrangør. I øjeblikket afventer bestyrelsen
et pristilbud fra tre steder.
Bestyrelsesarbejdet i 2014-2015
Vi skal planlægge årsmødet 2015, planlægge og afvikle QUATE eksamen i efteråret og udvikle et nyt kursus i
luftvejscytologi, der skal udbydes til medlemmerne i august 2015. Desuden skal der arbejdes videre med
planlægningen af tutorialen i 2016. Hjemmesiden skal vedligeholdes. Forslag fra medlemmerne modtages gerne.
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