Årsberetning 2015-2016
Status
Dansk Cytologiforening har i år 10 års jubilæum, da der blev afholdt stiftende generalforsamling i
Odense lørdag d. 4. marts 2006 på initiativ af Marianne Schou Martiny, Preben Sandahl og Dorthe
Ejersbo.
Foreningen havde pr. 1. februar 2016 201 medlemmer, der har modtaget seks nyhedsbreve i løbet
af perioden. Bestyrelsen har afholdt tre møder i Bygningen i Vejle.
Aktiviteter
Årsmødet 2015
Temadagen d. 6. marts havde ca. 60 deltagere og emnet var diagnostik af finnålsaspirater fra
lymfeknuder fra hoved-hals og mediastinum. Henrik Hager, Tina Agendar og Inger Stamp fik en
meget flot evaluering af deres præsentationer og vellykkede case-gennemgange.
Ved generalforsamlingen tog vi afsked med Jette Christensen, som ikke ønskede genvalg efter at
have været med kasserer for Dansk Cytologiforening i mange år. Tusind tak for dit store arbejde
for foreningen, Jette – vi kommer til at savne dit organisatoriske overblik og din kærlighed til
cytologi! Vi sagde også farvel til Rikke Andersen, men velkommen til Helle Lanner fra Aalborg og
Henriette O.B. Nielsen fra Vejle.
Årsmødet lørdag d. 7. marts havde 80 tilmeldte. Programmet bød bl.a. på en vellykket
gennemgang af diagnostik på cerebrospinalvæsker, betydningen af en latent HPV infektion og
kønsvorter, selvtestning til HPV undersøgelse samt overvejelser ifm. gynækologisk udredning. Tak
for evalueringerne!
Planlægning af temadag og årsmødet i 2016.
Bestyrelsen har hele året arbejdet med planlægningen af endnu en lærerig temadag og et
spændende årsmøde. Denne gang har vi valgt at flytte arrangementet til Bjerget på Vejle Sygehus,
dels fordi der desværre ikke kommer så mange deltagere fra Sjælland, dels fordi tre
bestyrelsesmedlemmer kommer fra Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Det gør det lettere at få de
praktiske opgaver løst.
Kursus i luftvejscytologi
Bestyrelsen udbød et nyt todages kursus i luftvejscytologi med tilhørende kompendium i
sommeren 2015. Der var stor interesse for kurset, der blev afholdt d. 18. -19. august 2015 med 27
deltagere fra 12 forskellige patologiafdelinger samt et par undervisere fra
Bioanalytikeruddannelsen, VIA UC.

Evalueringen viste stor tilfredshed med kursets indhold, underviserne samt forplejning og lokaler.
Som man kan se på foreningens hjemmeside, www.danskcytologiforening.dk , udbyder vi kurset
igen til august 2016. Efter kursets afholdelse bliver kompendiet i luftvejscytologi lavet af Marianne
Schou Martiny, Preben Sandahl og Dorthe Ejersbo lagt på foreningens hjemmeside til fri
afbenyttelse.
EFCS Tutorial i Billund
Allerede i februar var kurset fuldtegnet med deltagere fra hele verden. At være værter for dette
internationale arrangement fra de. 8. til d. 13. maj 2016 har været den største arbejdsmæssige
udfordring for bestyrelsen, men det vil være en værdig markering af foreningen i jubilæumsåret!
Vi har gennem to år samarbejdet intensivt, dvs. via mange, mange mails, med den europæiske
styregruppe, QUATE eksaminatorerne og kursusstedet, som er Legoland Hotel og
Konferencecenter. Vi har ansøgt og fået sponsorater i form af gratis mikroskoper, dækning af
omkostningerne i forbindelse med fem bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse ved Tutorialen
samt økonomisk støtte til bespisningen i forbindelse med det obligatoriske, kulturelle
arrangement, der afholdes på Museet i Jelling. Tusind tak til Leica, dbio og Axlab for denne
uvurderlige støtte! Vi håber, at der er mange af vores medlemmer, der har meldt sig til Tutorialen
og til QUATE eksamen fredag d. 13. maj (Papanicolaus fødselsdag!) – det var jo vores incitament
for at påtage os dette store arbejde.

Repræsentation
DKLS
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i
sommeren 2015 Årsrapport 2014. Den kan ses på foreningens hjemmeside. Dorthe Ejersbo er
foreningens repræsentant i styregruppen.
EFCS og EACC
Bestyrelsen valgte at sende Marianne Schou Martiny til kongressen i Milano for bl.a. at
repræsentere Danmark ved EFCS- mødet (European Federation of Cytology Societies), hvor alle
planerne for værtsskabet for Tutorialen skulle præsenteres. Marianne deltog også i EACC –mødet
(European Advisory Committee of Cytotechnology), som består af cytobioanalytikere fra mange
europæiske lande. Det er et vigtig netværksforum for foreningen.

Bestyrelsesarbejdet 2016-2017
Vi skal afvikle EFCS Tutorialen og QUATE eksamen i maj 2016. Vi vil gentage kurset i
luftvejscytologi i august 2016, hvis der er interesse for det. Vi skal planlægge temadag og
årsmødet i 2017 og udvikle og udbyde et nyt cytologikursus i 2017 om diagnostik af serøse væsker
med tilhørende kompendium på dansk.

20. februar 2016
Dorthe Ejersbo
Formand for Dansk Cytologiforening.

