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Nyhedsbrev oktober 2019 

 

Årsmøde 6.3.2020  

Foreløbigt program med blok af hhv cervix cytologi og non-gynækologi kan nu ses på hjemmesiden 

www.danskcytologiforening.dk.  

  

Temadag august 2020 

Næste års temadag kommer til at omhandle serøse væsker. Til lejligheden forventer DC at udgive 

kompendium om serøse væsker. 

Temadagen vil blive afholdt på en dag på VIA i Aarhus og er med brugerbetaling. 

 

DKLS rapport 2018 

DKLS´s rapport 2018 lader vente på sig, men er nu i høringsfasen. Den endelige udgave offentliggøres d. 11.  

oktober. Rapporten vil umiddelbart herefter kunne ses på hjemmesiden www.danskcytologiforening.dk  

 

Evaluering af temadag om cervix cytologi 

Temadagen gik rigtig godt og fik meget gode evalueringer af deltagerne. Anneke Van Driel er en rigtig 

dygtig underviser, som formidler konkrete og tydelige budskaber i et forståeligt sprog.  

Eksempel på budskaber:  

Holland startede primær HPV screening 1.1.2017 med brat omstilling fra 40 til 5 screeningslaboratorier 

men med bevarelse af eksisterende diagnostiske cytologi afdelinger.  

Konsekvensen er, at der nu er stor mangel på cytobioanalytikere. 

Patologer er ikke egnet til at screene og har brug for præscreende cytologiske prøver 

Omstilling fra cytologi screening til cytologi triage ved primær HPV screening, kræver højt diagnostisk 

niveau. 

Bestyrelsen siger tak til Anita Høvenhoff fra Vejle, som har skrevet et indlæg til hjemmesiden om dagen. 

 

Nyt Logo 

DC har modtaget forslag til nyt logo af grafisk designer Hege Dalsgaard. Bestyrelsen ser forslaget som et 

friskt nyt tiltag og vil efter aftale med grafiker benytte logoet fremadrettet. 

Bestyrelsen sige mange tak til Hege Dalsgaard og håber at medlemmerne er enige med bestyrelsen om det 

nye tiltag. 

 

Udskift af logo, og et generelt redesign af hjemmesiden, vil ske løbende i den nærmeste fremtid.  

http://www.danskcytologiforening.dk/
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QUATE eksamen 2020 

Ved cytologi kongressen i Trieste i Italien 8.-12. juni 2020 vil der blive mulighed for at tage QUATE eksamen, 

så sæt kryds i kalenderen allerede nu.  

Du kan se mere på EFCS´s hjemmeside om hhv quate eksamen https://www.efcs.eu/quate-exam/  og 

kongressen https://www.efcs.eu/event/12th-annual-efcs-tutorial/ 

 

Kontaktpersonlisten på DC´s hjemmeside 

DC vil opfordre medlemmerne til at tjekke, om der er ændringer i kontaktpersonlisten på eget institut og i 

så fald give besked til webmaster Henriette.O.B.Nielsen@rsyd.dk  

 

Mange hilsner DC’s bestyrelse 
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