
 

 
 
Årsberetning 2020-2021 
 
Status 
Foreningen havde i februar 2021 276 medlemmer, der har modtaget fire nyhedsbreve i løbet af 
perioden. Der blev afholdt ét digitalt bestyrelsesmøde.  
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2020 
Torsdagen før Årsmødet og generalforsamlingen d. 6. marts skulle have været afholdt, tog 
bestyrelsen den alvorlige beslutning at aflyse hele arrangementet på grund af pandemisituationen 
- og mandagen efter blev landet lukket ned. 
 
Temadag 2020 
Kurset om serøse væsker blev ikke udbudt pga. corona restriktionerne. 
 
Årsmødet 2021. 
Årsmødet i 2021 bliver ikke afholdt pga. corona restriktionerne og tiden vil vise, om bestyrelsen kan 
gå i gang med at planlægge et nyt Årsmøde i 2022.  
Bestyrelsen ønsker jf. vedtægterne, at der afholdes digital generalforsamling i Dansk 
Cytologiforening fredag d. 5. marts 2021 kl. 12.30 til 13.30. 
 
Nyt diplommodul om eksfoliativ ikke-gynækologisk cytologi 
Marianne og Dorthe er sammen med to repræsentanter for VIA UC i Skejby, Birte Bunch Larsen og 
Karen Bro Aaen, i fuld gang med at planlægge et nyt diplommodul i eksfoliativ ikke-gynækologisk 
cytologi (urincytologi, serøse væsker og luftvejscytologi inkl. EBUS-TBNA). Det er ikke mindre end 
fantastisk, at det endelig er lykkedes at få etableret en kompetencegivende videreuddannelse i 
klinisk cytologi i Danmark! Diplomet blev udbudt i januar 2021 på VIA’s hjemmeside med 
tilmeldingsfrist 7. juni og afvikles som deltidsstudie fra september til december 2021.  
 
Kompendium i klinisk cytologi: Serøse væsker 
Marianne, Susanne og Dorthe har færdiggjort et nyt kompendium om serøse væsker, der kan 
downloades gratis fra Dansk Cytologiforenings hjemmeside. 
 
 
 
 



Repræsentation 
DKLS 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i 
sommeren 2020 Årsrapport 2019. Den kan ses på foreningens hjemmeside. Susanne er foreningens 
repræsentant i styregruppen. 
 
EFCS og EACC 
Ingen aktivitet i 2020 pga. aflysning af den europæiske cytologikongres, der skulle have været 
afholdt i Polen. Der forventes afholdt en ny kongres i Wroclaw 3.-6. oktober 2021.  
EFCS Tutorial i Trieste med QUATE eksamen blev også aflyst, men det forventes afviklet i sommeren 
2021.  
EFCS har fået opdateret hjemmesiden (www.efcs.eu) og der er bl.a. tilføjet nyt 
undervisningsmateriale om klinisk cytologi.  
Dorthe er national repræsentant i EFCS sammen med Lene Buhl Riis, der er formand for DPAS. 
 
Den Nationale Styregruppe for LivmoderhalskræftScreeningen (NSLS) 
Fra 1. januar 2021 startede den delvise implementering af HPV-baseret screening for 

livmoderhalskræft i Danmark. Alle kvinder i alderen fra 30-59 år med lige fødselsdato tilbydes nu 

cytologisk undersøgelse, mens kvinder med ulige fødselsdato tilbydes HPV-screening. Den delvise 

implementering vil løbende blive evalueret og det forventes i NSLS regi, at fremtidens 

screeningsprogram kan etableres inden for de næste 3 år. 

På hjemmesiden www.regioner.dk/nsls/viden kan man finde supplerende information. Susanne er 

foreningens repræsentant i NSLS, hvor hun også er regionsrepræsentant. 

 
Bestyrelsesarbejdet 2021-2022 
Webmaster Henriette arbejder vedvarende med at opdatere og forny foreningens hjemmeside, så 
den altid er et besøg værd.  
Bestyrelsen har fokus på, hvilke arbejdsopgaver fremtidens cytobioanalytiker vil kunne løse. Af 
andre fremtidige arbejdsopgaver er foreslået en revision af Dansk Cytologiforenings 
uddannelsesplaner fra 2011 suppleret med oplæringsplaner for præscreening af 
finnålsaspirater/histologi og ROSE mm. Der kunne udarbejdes et forslag til generelle anbefalinger 
for god laboratoriepraksis i Klinisk Cytologi (Code of Practise) samt evidensbaserede anbefalinger til 
intern kvalitetskontrol i det cytologiske laboratorium. 
Bestyrelsen vil også gerne på sigt medvirke til at udarbejde nye diplommoduler for 
cytobioanalytikere fx vedr. præscreening af FNA/histologi.  
 
24. februar 2021 
Dorthe Ejersbo 
Formand for Dansk Cytologiforening. 
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