
 

Generalforsamling i Dansk Cytologiforening 

 
Fredag d. 2. marts 2018 kl. 16.30-17.30 

På Bjerget, Vejle sygehus 
 

Foreløbig dagsorden forelægges på hjemmesiden og nyhedsbrev 6 uger før (19.01.2018) årsmødet 

Foreløbig dagsorden    

 
1. Valg af ordstyrer: Hans Bötcher 

 

2. Beretning fra formanden (Dorthe):  
 Årsmøde 2017 blev kombineret med temadag om urincytologi og serøse væsker.  

Fremover vil årsmøde afholdes i marts og temadag i slut august. 

 Webmaster: Henriette Nielsen har overtaget webmaster funktionen efter Pia Fuursted. DC 
takker Pia for det store arbejde med opbygning og vedligeholdelse af DC´s hjemmeside og 
byder Henriette velkommen. 

 DC´s repræsentation i SST vedr. screening for livmoderhalskræft og DC´s høringssvar. 

 Kommende arbejdsopgaver: Næste årsmøde, temadag og kursus i serøse væsker med 
kompendium. 

 Efterbestilling af skåle, som blev brugt som medlemsgave i 2017 

 Årsberetning er godkendt og kan ses på hjemmesiden. 
 

3. Beretning fra udvalg o.a. 

 DKLS (DE). DKLS rapport tilgængelig på DC´s hjemmeside. Forslag om punkt på næste 
årsmøde om f. eks variation i diagnosefordelingen. 

 EFCS (DE). 10. årlige EFCS tutorial blev afholdt i Göteborg Sverige d. 5. – 9. juni 2017.  
11. EFCS tutorial afholdes 3.  7. september 2018 i Antwerpen, Belgien. 

 European Congress of Cytology (ECC) afholder cytobioanalytiker session vedr ”Status for 
primær HPV screening i EU” på kongressen I Madrid 10. – 14. juni 2018. ECC har inviteret 
repræsentant fra DC til at fortælle om status i Danmark. 

 
4.  Forelæggelse af revideret regnskab. (HL) Godkendt. 
 
5.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.  

A. Bestyrelsen:  
Spørgsmål til medlemmerne: 

 Hvordan skal strukturen være på fremtidige årsmøder?  
Spørgsmålet gav anledning til en del diskussion.  
Den landsdækkende organisationsændringer har ført til at deltager antallet til DC´s 
årsmøde er faldet og ikke kan forventes at blive meget højere.  
Forslag om fælles histologi og cytologi årsmøde med særskilt opdeling. 
Bestyrelsen vil læse evalueringerne fra årsmødet med interesse. 



 
B. Indkomne forslag fra medlemmerne? Ingen forslag modtaget 
 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt 

 Marianne Schou er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt. 

 Henrik Hager er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt. 
 
7. Valg af revisor  
   Jette Christensen er på valg og villig til genvalg. Genvalgt 
 
8. Eventuelt 

 Forslag om arbejdsglidningsopgaver som diagnostik af f. eks portiobiopsier, konus og EBUS og 
lign. ved cytobioanalytiker. F. eks med audit af EBUS v. cytobioanalytiker som inspiration. 

 Præscreening af sentinel note ved endometriecancer. 
 

 
 


