
Virtuel generalforsamling i Dansk Cytologiforening

Fredag d. 4. marts 2022 kl. 11.45-12.30

Referat: Susanne (SN)

1. Valg af ordstyrer: Hans Bøttcher

2. Deltagelse til generalforsamlingen:
I alt 30 deltager med repræsentation fra 4 ud af 5 regioner.

3. Beretning fra formanden (Dorthe): Godkendt

4. Beretning fra udvalg o.a.: Godkendt
● EFCS (DE)

o Arrangementer i EFCS regi, se nye tiltag på https://www.efcs.eu/
o EACC og EFCS´s anbefalinger til træning og uddannelse af europæiske cytobioanalytikere

er beskrevet i artikel, som kan tilgås fra DC´s hjemmeside.
● DKLS (SN)

o Ny skabelon til DKLS rapport med bl. a. krav om henvisning til og aktiv inddragelse af
appendikstabeller.

o Nye indikatorer i forbindelse med implementering af primær HPV screening.
o Forslag om at relevante indikatorer underinddeles efter aldersgrupper (23-29 år, 30-59

år hhv cytologi- og HPV screening, 60-64 år samt selvopsamlede prøver)
● NSLS (SN)

o Implementering af differentieret primær HPV screening 1.1.2021
o Fokus på implementering af selvopsamlet prøve i forbindelse med 2 påmindelse efter

invitation til screeningsprogrammet.
Opstart af selvopsamlet prøve kræver bl. a. specialudviklet IT program til registrering at
børsten med indbygget chip til personidentifikation samt overførsel af data til
patologisystemet.
Afklaring af IT løsning afventer sundhedsdirektørkredsens beslutning.

4. Forelæggelse af revideret regnskab. (HL). Godkendt
Regnskab kan ses på hjemmesiden.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
A. Bestyrelsen: Ingen
B. Indkomne forslag fra medlemmerne senest 18.2.22: Ingen

https://www.efcs.eu/


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
● Helle Lanner er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt
● Henriette Nielsen er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt
● Susanne Nielsen er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt

Bestyrelsen står over for et generationsskifte de næste par år.
Hvis der fortsat er ønske om at foreningen skal bestå, er der behov for at nye kandidater melder sig
til DC´s bestyrelsesarbejdet på næste generalforsamling.

7. Valg af revisor
Jette Christensen er på valg og villig til genvalg. Genvalgt

8. Eventuelt
● Diskussion af uddannelse og efteruddannelse.

o DC´s bestyrelse orienterede om VIA´s kompetencegivende kursus i ikke-gynækologisk
eksfoliativ cytologi, som afholdes i efteråret 2022 og kræver 16 deltagere for at blive
gennemført.
Der er tilmeldingsfrist senest 1.5.22. Medlemmer med interesse og arbejdsområde inden
for ikke-gynækologisk eksfoliativ cytologi uanset erfaring opfordres til at søge.
Er der ikke tilstrækkeligt med deltagere, er der stor risiko for, at kurset ikke vil bliver udbudt
igen.

o Spørgsmål om delvis online undervisning på VIA´s kursus i ikke-gynækologisk eksfoliativ
cytologi, vil blive undersøgt endnu engang. Umiddelbart har VIA sagt nej, men DC prøver
igen.

o DBIO har udviklingstiltag i støbeskeen med bl. a. temadag i 2023 om cervixcancer med både
histologi og cytologi.

o Professionshøjskolen i Kbh har bl. a flere små korte diplommoduler i mikroskopi af
histologiske prøver i støbeskeen.

● Medlemmernes forventninger til fremtidens foreningsarbejde.
o Forslag om samling af årsmøde og temadag f. eks fredag lørdag, som tidligere.

● Konkurrence: Der var 2 heldige vindere fra hhv AUH og SLB, der havde svaret korrekt på begge
cases. Flot klaret. De vil begge modtage en lille hilse fra DC. Cases med svar ligger på
hjemmesiden.

Med venlig hilsen
DC´s bestyrelse.


