
 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 
 

Fredag d. 28. november 2008, kl.10-15.30 
Mødelokale 2. sal Nord, Patienthotellet OUH 
Frokost kl.12.30 

 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Jette Christensen (JC), Marianne Lidang (ML), 
Marianne Schou (MS), Pia Fuursted (PF) og Susanne Nielsen (SN) 

 
 
Dagsorden  
 
1) Valg af referent (SN) og mødeleder DE 
 

2) Godkendelse af dagsorden: OK 
 
3) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. august 2008 
OK 
 

4) Medlemskab af Riksföreningen for Klinisk Cytologi (DE)  
DC´s formand er fremover selvskrevet medlem af Riksföreningen for 
Klinisk Cytologi i Sverige. DE arbejder for samme betingelser i Norge. 
 

5) Økonomi (JC).  
a. Mange (11) har ikke betalt for cytologikurset i september – JC 
følger op på sagen. 

b. Forslag til generalforsamling: Deltagergebyr til årsmødet i stedet 
for kontigent. Stort arbejde med ajourføring af medlemslister. 
I år bliver deltagergebyr for såvel workshop og årsmødet 200 kr. 

c. JC har lavet budgetoversigt for 2008, som skal godkendes af 
revisoren til generalforsamling. 

 
6) Medlemmer (JC/PF): Inge Rasmussen er kontaktperson på Århusskolen  
 
7) Hjemmeside (MS): 
Webmaster Henrik Hager forslår ny opbygning af hjemmesiden, som 
snart opdateres - bestyrelsen bifalder tiltaget. 
 

8) Næste nyhedsbrev (SN): 
a. Omhandler årsmødet, postersession og link til opbygning af poster. 



b. Poster kan omhandle HPV, da det er temaet på årsmødet, men 
ingen betingelse. Postertilmelding til Pia Fuursted piafuurs@rm.dk  
ML kontakter Lis Petersen Skive mhp posterevaluering med 
præmiering.   

c. Spørgeskema (JC) rundsendes vedr. HPV status i DK – sendes til 
kontaktpersoner. Kontaktpersonlisten vedhæftes – alle opfordres til 
at melde tilbage ved ændringer. 

 
9) Endelig planlægning af årsmødet og generalforsamling 2009 
Workshop:  
a. DE byder velkommen og runder af. 
b. DE og JC melder tilbage vedr. tilsagn for oplægsholdere. 
Honorering aftales med oplægsholder ved tilsagn. 

c. PF, JC og MS ansvarlig for praktiske del af workshop. 
d. Ajourføring af program (SN) 

 
Generalforsamling:  
a. Indkaldelse via alle medlemmer og hjemmesiden inden 23. januar 
2009, endelige dagsorden sammen med beretning inden 27. 
februar 

b. Punkter til diskussion på generalforsamling 
a. Quate eksamen 2010 
b. Klagesager – DC´s holdning 
c. Deltagergebyr til workshop/årsmødet i stedet for kontingent. 
d. Nationale styregruppen og DC´s deltagelse. 
e. Nedsættelse af ad-hoc grupper 

 
Årsmødet lørdag: 
a. DE byder velkommen og afslutter. SN tovholder. 
b. Stande til poster (DE) 
c. Spørgeskemaundersøgelse skal være med deadline (JC). 
d. Positivt tilsagn fra alle oplægsholdere. 
e. ML tovholder og redaktør for netcases, som sendes (evt. på CD 
eller nøgle, hvis mail er for stor) til ML inden jul. Hver gennemgår 
sin case til årsmødet. 

f. Ajourføring af program. (SN) 
 

10)Evaluering af kurset i september:  
a. Gode evaluering, men inspireret til at afholde kurset i august og 
over to hverdage. Kursusstart kl. 10 og ekstra pause under 
mikroskopitest såvel præ- som post test. 

b. Vedr. teoridel forsøges at koble flere cytologibilleder på 1. del. 
Derudover afholdes næste kursus efter samme koncept. 

c. Evt. udvidet HPV teori ved gennemgang af mikroskopitest 
d. Husk præsentation ved velkomst. 



e. Kursus gentages i uge 35, den 27. og 28. august. (MS reserverer 
lokaler samme sted. 

f. Diverse skabeloner rettes til (SN) 
 
11)Klagesag. Diskussion af aktuelle klagesag, endte med enighed om 
vigtigheden af ensartede retningsliner for såvel oplæring som 
uddannelse.  
Har diskuteret evt. henvendelse fra pressen. 

  
12)Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse 

a. forslag til valgmodul i bioanalytikeruddannelsen. Såvel Århusskolen 
som Københavnerskolen har udkast til cytologiske valgmoduler. 
 

b. intro- og indslusningprogram for hhv yngre læger og 
cytobioanalytikere. Der indsamles programmer fra alle afdelinger, 
hvorefter der er ønske om nedsættelse af ad-hoc grupper i 
samarbejde med DSPAC med håb om programudkast i løbet af 
2009. 
ML kontakter DSPAC vedr. udkast til yngre læger. 

 
13) Orientering fra Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase(JC) 

a. Udkast til audit bliver testet på Hvidovre, Herlev og Hillerød.  
b. Diskussion af økonomi, som ikke er på plads 
c. Der arbejdes med udvikling af statistikprogrammet Cyres, som 
forventes implementeret primo 2009. 

d. Implementering af kvalitetsindikatorer starter gradvis op, da det 
kræver at alle institutter anvender SST´s anbefalinger. 

 
14) Eventuelt 

• Tid og sted for næste møde: evt. 30. januar 2009 
 
 


