
 
 
Årsberetning 2016-2017 
 
Status 
Foreningen havde pr. 1. februar 2017 ca. 200 medlemmer, der har modtaget fem nyhedsbreve i 
løbet af perioden. Bestyrelsen har afholdt tre møder i Bygningen i Vejle. 
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2016 
Det første cytologimøde i Odense fandt sted i 1991. Vi kunne derfor fejre 25 års jubilæum i år og 
Dansk Cytologiforeningen har tillige 10 års jubilæum. Årsmødet foregik i år På Bjerget ved Vejle 
Sygehus. Bortset fra at vi havde problemer med ventilationen, var der mange, der udtrykte stor 
tilfredshed med de nye lokaler. Temadagen d. 4. marts havde 65 deltagere og emnet var Cytologi 
fra bughulen – ascites og finnålsdiagnostik. Henrik Hager, Stephen Hamilton Dutoit, Doris 
Schledermann og Lone Duval fik flotte evalueringer af deres præsentationer, der er tilgængelige 
på hjemmesiden, samt gennemgangen af netcases. 
 
Ved generalforsamlingen fik vedtægterne en tiltrængt revidering, overvejende af sproglig art. Der 
var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. De fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, 
modtog alle genvalg.  
 
Årsmødet lørdag d. 5. marts havde 62 tilmeldte. Programmet bød bl.a. på en grundig gennemgang 
af det norske implementeringsstudie om primær HPV screening, cytobioanalytikeren som 
diagnostisk samarbejdspartner ved EBUS, metyleringsprocesser og de foreløbige resultater af et 
ph.d. projekt om hjemmeopsamlede HPV-prøver i region Midt. Postersessionen blev aflyst pga. 
manglende deltagelse. Til gengæld havde Marianne Schou lavet en meget populær diagnostisk 
konkurrence i udstillingsområdet, som stort set alle deltog i. Tak for evalueringerne! 
 
Planlægning af temadag og årsmødet i 2017. 
Bestyrelsen har hele året arbejdet med planlægningen af endnu en lærerig temadag og et 
spændende årsmøde i 2017, hvor vi tilstræber en indholdsmæssig balance mellem cervixcytologi 
og anden cytologi, således at der er noget for alle. Bestyrelsen har valgt at droppe middagen 
fredag aften denne gang, fordi vi ikke har så stort et overskud, som vi plejer, på grund af Tutorial 
arrangementet i maj. Vi håber, at folk selv finder ud af at gå ud at spise sammen i Vejle. Til 
gengæld får alle deltagere en sød jubilæumsgave ved Årsmødet i 2017. 
 
 
 
 



Kursus i luftvejscytologi 
Bestyrelsen udbød det todages kursus i luftvejscytologi med tilhørende kompendium i august 
2016, men der var desværre for få tilmeldte, til at det kunne afholdes. Kompendiet i 
luftvejscytologi lavet af Marianne Schou Martiny, Preben Sandahl og Dorthe blev til gengæld gjort 
tilgængeligt foreningens hjemmeside. Vi har dog besluttet at udbyde kurset en sidste gang i august 
2017 (se opslag på www.danskcytologiforening.dk ). 
 
9. EFCS Tutorial i Billund d. 8.-13. maj 2016 
Allerede i februar var kurset fuldtegnet med 55 deltagere fra 17 forskellige lande. Der var 21 
deltagere fra Danmark, hvoraf 10 delte et fuldt kursus i enten cervixcytologi eller anden cytologi. 
Vores danske undervisere gjorde et godt stykke arbejde. At være værter for dette internationale 
arrangement har hidtil været den største arbejdsmæssige udfordring for bestyrelsen! Vi har 
gennem tre år samarbejdet intenst, dvs. via mange, mange mails, med den europæiske 
styregruppe, QUATE eksaminatorerne og kursusstedet, Legoland Hotel og Konferencecenter. 
Tusind tak til Leica, dbio og Axlab for deres sponsorater! Deltagernes evalueringerne var meget 
flotte. Økonomisk løb det hele lige rundt, således at vi heldigvis ikke fik brug for den 
underskudsgaranti, som DPAS havde tilbudt os. Kurset blev afsluttet fredag eftermiddag og aften 
med QUATE eksamen. Der var 18 QUATE deltagere (12 SurePath, 5 ThinPrep og 1 konventionel 
cytologi), hvoraf 15 var danskere! I alt 15 bestod eksamen – hjertelig tillykke! Til 
generalforsamlingen vises den præsentation af Tutorialen, som Dr. Luigi de Bonito rapporterede til 
EFCS Board Meeting ved kongressen i Liverpool. Tutorialen i 2017 vil foregå i Gøteborg. 
 
Repræsentation 
DKLS 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i 
sommeren 2016 Årsrapport 2015. Den kan ses på foreningens hjemmeside. Dorthe er foreningens 
repræsentant i styregruppen. 
 
EFCS og EACC 
Forud for EFCS kongressen blev der fra EFCS udsendt et spørgeskema vedr. status for screeningen 
for livmoderhalskræft i Danmark. Resultaterne skulle indgå i et symposium på kongressen i 
Liverpool. Skemaet blev i første omgang sendt til DPAS, der videresendte det til Dansk 
Cytologiforenings formand til udfyldelse.  
Dorthe deltog i EFCS kongressen i Liverpool for bl.a. at repræsentere Danmark ved EFCS- mødet 
(European Federation of Cytology Societies), hvor regnskabet for bl.a. Tutorialen blev 
gennemgået. Dorthe deltog også i EACC –mødet (European Advisory Committee of 
Cytotechnology), som består af cytobioanalytikere fra mange europæiske lande. Her blev udtrykt 
stor interesse for kompendiet om Cytopræparation på hjemmesiden og komiteen vil gerne 
udarbejde en engelsk oversættelse af den. Der bliver ingen EFCS kongres i 2017. Næste EFCS 
kongres bliver i 2018 i Madrid. 
 
DC’s repræsentant i ny arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen 
Bestyrelsen for Dansk Cytologiforening har i februar 2017 udpeget bestyrelsesmedlem Susanne 
Nielsen til foreningens repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for opdatering af 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft. Susanne har også deltaget 

http://www.danskcytologiforening.dk/


i de tidligere arbejdsgrupper vedr. screeningsprogrammet. Der er planlagt tre 
arbejdsgruppemøder i 2017 og et i 2018.  
 
Bestyrelsesarbejdet 2016-2017 
Vi vil gentage kurset i luftvejscytologi i august 2017, hvis der er interesse for det. Vi skal planlægge 
temadag og årsmødet i 2018 samt udvikle og udbyde et nyt cytologikursus om diagnostik af serøse 
væsker med tilhørende kompendium på dansk. 
 
 
13. februar 2017 
Dorthe Ejersbo 
Formand for Dansk Cytologiforening. 


