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6. Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 
 

Fredag d. 20. april 2007, kl. 10.00 -15.30 
Mødelokalet 4.sal Syd, Patienthotellet, OUH 

Frokost kl.12.45 
 

Referat: 
 
1. Deltagere: Hele bestyrelsen repræsenteret 
 
2. Valg af referent: SN 
 
3. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 
4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 8. januar 2007- godkendt 
 
5. Nyt bordet rundt – punktet slettes, vigtige nyheder henvises til punktet evt. eller under 

frokosten        
 
6. Evaluering af Årsmødet d. 2. og 3. marts 2007 

Generelt:  
Dejligt stort fremmøde af både cytobioanalytikere og patologer. Årsmødet blev dyrt, da 
vi valgte gratis deltagelse - også bespisning. 
Mange havde udfyldt evalueringsskemaer og følgende kan konkluderes: 
• Temadag fredag  

• Godt med både kliniker og patolog. Underviserne skal være opmærksom på 
tilstedeværelse af både uerfarne og erfarne cytobioanalytikere. 

• Opfordring til handsout med hovedkonklusioner og evt. cytologiske kriterier på 
hjemmesiden inden årsmødet 

• Godt med teoretisk oplæg fulgt op med case, som blev gennemgået (workshop 
1). Samme struktur ønskede flere ved workshop 2, hvor deltagerne selv kunne 
vælge præparater, som ikke blev gennemgået. 

• Godt med afsluttende test. 
 
• Generalforsamlingen 

• Beretning skal kort gennemgås. 
• Forslag til ændringer på næste generalforsamling gennemgås på 

bestyrelsesmødet efter mødet vedr. høringssvar. 
• Oprettelse af netbank til kassereren kræver godkendelse af bestyrelsen. Ellers 

skal den bemyndigede person navngives (kassereren) i vedtægterne – husk 
punkt på næste generalforsamling 
 

• Årsmødet lørdag 
• Godt, men meget komprimeret program – bl. a. for hurtig gennemgang af cases.  
• Husk at overholde tid og pauser af hensyn til sponsorerne 
• længere indslag om formiddagen, kortere om eftermiddagen – evt. afslutning 

med case gennemgang og sponsorkonkurrence 
• godt med evaluering af årsmødet 
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• Udstillerne/sponsorer 

• Mere tid til udstillerne/sponsorerne 
• Vinder af sponsor konkurrencen anbefales præsenteret som afslutning. 
• Opfordring til sponsorerne om at bruge præsentationstid. 

 
• Overordnet planlægning af årsmødet næste år – emner? 

• Dato: 29.02 – 01.03-2008 
• Emne til workshop fredag kl. 13 – 17.: lungecytologi.  
• Vi opfordrer til følgende struktur på workshoppen:  

• teoretisk oplæg fulgt op med case (mikroskopi), som blev gennemgået. 
Afslutning med test. 

• handsout med hovedkonklusioner og evt. cytologiske kriterier på 
hjemmesiden senest en uge før årsmødet 

Emne til årsmødet lørdag: Gennemgang af Bethesdaklassifikation – gerne af de 
førende inden for faget – DeMay, D. Solomon e. lign.  

 
• Opfølgning: 

• DE reserverer lokalet til 29.02 – 01.03-2008 
• ML kontakter Birgit Guldhammer (BG) vedr. workshop om emnet, og om BG evt. 

kan henvise til kliniker, som oplægsholder. 
• Næste års show kl. 20 - 21: forslag til retsmediciner, stand-up, skuespiller – alle 

overvejer mulighed til næste gang 
• ML undersøger, hvad sponsor/udstiller betaling udgør på DSPAC´s årsmøder.  
• Middagen lørdag udbydes til sponsorerne 
• DC overvejer deltagergebyr på 100 kr. for workshop og bespisning. 
• Lægeforeningens takster anvendes til påskønnelse/gave af oplægsholdere (DE 

laver udkast) 
• ML har kontakt til Diane Solomon (USA) og retter forespørgsel om evt. foredrag 

om Bethesda eller om hun kan henvise til anden oplægsholder gerne fra 
Europa. 

• DE kontakter norsk cytolog Tove Heliasen Stavanger vedr. Bethesda 
• Husk at aftale tidsforbrug med foredragsholder og opfordre til at overholde tid. 
• Afsætte 10 min. efter hvert indlæg til spørgsmål 
• ide om nordisk årsmøde ved 20 års jubilæum 

 
7. Planlægning af den kommende høring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2007 

• ML undersøger hvordan DSPAC håndterer høringssvaret og orienterer SN, som 
udfærdiger nyhedsbrev. 

• Bestyrelsen mødes og diskuterer høringssvar. Preben Sandahl inviteres til dette 
møde. 

 
8. Planlægning af kurset 7. – 9. september 2007. 

• Eksternatkursus med plads til 20 deltager. Bestyrelsesmedlemmer deltager ud over 
de 20 og fungerer som hjælpere uden beregning. 

• Deltagergebyr 3000. kr. 
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• Ansøgningsfrist 01.06.2007 for medlemmer med mindst 2 års screeningserfaring. 
Tilmelding efter først til mølle princip, dog tages hensyn til så bred geografisk 
fordeling som muligt. (prioriterer to deltagere pr. afdeling) 

• Foreløbigt program på DSPAC´s hjemmeside under Dansk Cytologiforening. 
• DE afventer svar fra Københavnerskolen vedr. lokaleforhold, mikroskopiforhold, pris 

og lign. 
• Hvordan gøres kurset kompetencegivende? DE retter henvendelse til DBIO, 

Københavnerskolen  og Reidun i Norge. 
• DC tilstræber årligt kursus, men hvor vi på længere sigt selv tilrettelægger 

undervisningen. 
 

9. Diskussion om efteruddannelsen i fremtiden 
• Efter høringsfasen af sundhedsstyrelsens rapport vil DC i samarbejde med DSPAC 

tage fat på videre- og efteruddannelsen af cytobioanalytikere og 
introduktionsprogram for yngre læger. 

• DC ønsker nedsættelse af adhoc grupper til: 
• videre- og efteruddannelse af cytobioanalytikere evt. modulopbygget 
• introduktionsprogram for yngre læger 
• årsmødet (DC-bestyrelse) 
 

10. Nyt om link på DSPAC’s hjemmeside (JC) 
• JC undersøger mulighed for diskussionsplatform på hjemmesiden. 
• Pjecen rettes til.  

 
11. Eventuelt 

Der er fundet afløsere til afvikling af QUATE test, med mulighed for dansk afholdelse 
afhængigt af tilmeldinger.  DC overvejer at foretage en uforpligtigende forespørgsel om 
interesse for QUATE eksamen i DK 
 

12. Tid og sted for næste møde? 
29.05.2007 kl. 10 – 16 vedr. høringssvar – Preben Sandahl inviteres. 

       


