
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 
 

Fredag d. 15. maj 2009, kl. 10 -15.30 
Mødelokale 3. sal Syd, Patienthotellet, OUH 

Frokost kl. 12.30 
 
 

Deltagere: Marianne Lidang (ML), Pia Fuursted (PF), Jette Christensen (JC), Marianne 
Schou (MS), Susanne Nielsen (SN) 
Afbud: Dorthe Ejersbo (DE) 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af referent og mødeleder: SN 
 
2. Godkendelse af dagsorden: OK 
 
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. november 2008: OK 
 
4. Økonomi (JC):  

- Overskud trods manglende betaling fra flere udstillere. Der sendes rykker. 
- Økonomi til ekstern foredragsholder i forbindelse med quateeksamen i DK 2010. 

Der arbejdes på ajourføringskursus i forbindelse med quateeksamen efterår 2010. 
 
5. Medlemmer (PF):  

Medlemslisten er ajourført – i alt 192 medlemmer. 
 
6. Hjemmesiden (MS):  

- Er opdateret efter årsmødet, dog mangler referat fra bestyrelsesmødet. 
- Resten af deltagernes case fra opdateringskurset 2008 lægges på hjemmesiden 

på en gang, - offentliggørelsen vil fremgå af nyhedsbrev 
- Vedr. case fra næste opdateringskursus, vil vi opfordre deltagerne til selv at lave 

evt tilføjelser (opfølgning) inden offentliggørelsen.  
               
7. Næste nyhedsbrev (SN & PF):  

- Næste nyhedsbrev omhandler: 
o  Næste årsmøde d. 5. – 6 marts 2010. 
o Opdateringskursus 2010 i forbindelse med quateeksamen 
o Resten af deltagernes case fra ajourføringskurset lægges på nettet.  
o Urincase fra workshop kan rekvireres hos JC til gennemsyn på egen 

afdeling.  



- Derudover udsendes brev til kursusdeltager, når ansøgningsfristen er 
udløbet.(SN) 

 
 
8. Evaluering af Årsmødet 2009 og generalforsamling:  

- Gennemgående dårlige mikroskoper til workshop og for koldt i 
mikroskopiauditoriet. 
Alternativt udsendes case i forbindelse med workshop. Casene med billeder 
anvendes ved gennemgang. 

- Vedr. forplejning ønskes lidt ved ankomst, samt grovere bagels/flüte til frokost. 
- Ingen særlige kommentarer til generalforsamlingen. 

 
9. Overordnet plan for Årsmødet 2010: 

- Dato: 5. – 6. marts 2010. 
- Emne:  

o Workshop vedr. serøse væsker 
o årsmødet vedr. cervixcytologi især cylinderepitelforandringer. 

- Foreløbigt program 
 

Temadag om serøse væsker fredag. d. 5.03.10 
12.30 – 12.50 Kaffe, the, sandwich 
12.50 – 13.00 velkomst 
13.00 – 13.45 Klinik og behandling – lungemediciner. DE (hvis DE har tid – 

ellers MS)  kontakter Karen Ege (vedr. workshop og om hun 
kender kliniker og onkolog) 

13.50 – 14.35 onkolog  
14.35 – 15.05 Kaffepause 
15.05 – 16.05 Diagnostik af serøse væsker. Hvis tilsagn - Karen Ege 
16.10 – 16.50 Gennemgang af rundsendte case med udgangspunkt i kriterier og 

afslutning med diagnose. (JC og MS finder case og har mulighed 
for at lave flere sæt) 

17.00 – 18.00 Generalforsamling - Dansk Cytologiforening.  
18.00 – 21.00 Middag og socialt samvær 
 
Årsmøde lørdag d. 6.03.10 
8.45 – 9.30 Kaffe 
9.30 – 9.40 Velkomst 
9.40 – 10.40 Cylinderepitelforandringer i cervixcytologiske prøver. Overlæge 

Marianne Lidang 
10.40 – 10.55 Pause 
10.55 – 11.55 Udredning og behandling af cervix og corpuscancer. Hvis tilsagn 

Overlæge Connie Palle (ML kontakter CP) 
12.00 – 13.00 Frokost 
13.00 – 13.45 HPV vaccine. ML spørger Danny Svane 
13.50 – 14.35 Det selvhelbredende menneske. Hvis tilsagn Susanna Ehdin (SN 

undersøger) 
 Alternativt Bobby Zacharia vedr. psyke og immunforsvar. (MS) 



14.40 – 15.20 Gennemgang af netcase vedr. forandringer i cylinderepitel fra 
genitalier såvel cervix, corpus samt metastaser (Alle 
bestyrelsesmedlemmer finder to case) 

 
10. Detailplanlægning af opdateringskurset 27. – 28. august 

- Efter sidste tilmeldingsfrist tages stilling til endelige deltagereantal – 
sammenholdes med lokaleforhold på skolen – MS melder tilbage. 

- Små ændringer i programmet som rettes til og rundsendes (SN) – endelige 
program lægges på hjemmesiden og rundsendes til deltagerne (PF). 

- Alle mødes så vidt muligt kl. 8 og hjælper med indretning og flytning af 
mikroskoper. 

- MS laver liste med fordeling af praktiske opgaver 
- SN laver evalueringsskema, skema til præ-, post- og spottest. 
- PF spørger om interesse for fællesspisning i nyhedsbrevet. 
- MS bestiller kompendier til kursusdeltagerne. 

 
11. Quate eksamen 2010. 

- DE har kontakt til Peter Schmidt. Eksamen afholdes i forbindelse med 
opdateringskurset i slutningen af august formentlig på Århusskolen/Århus 
sygehus Nørrebrogade. 

- Eksamensrelevant opdateringskursus ved Peter Schmidt (DE undersøger 
mulighed) 

- Supplerende indlæg om Papanicolaou farvning, hormoncyklus, kvalitetssikring og 
evt mikrobiologi afhængig af eksamensindhold og PS´s indlæg. 

 
12. Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft 

screening (JC & DE) 
- Økonomi: 355.000 kr til drift af DKLS.  
- Opsamling af data: Ikke alle parametre kan opgøres i 2009. I 2010 forventes 

første udgave, som indeholder de fleste parametre. 
- Kontrolforløb: Der arbejdes på at der udsendes edi-fax til praktiserende læger 

vedr. kvinder der ikke følges op. 
- Audit kommer på næste møde. 

 
13. Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse 
 Nedsættelse af adhoc-grupper vedr. intro- og indslusningsprogrammer 
      for yngre læger og nye cytobioanalytikere. 
 MS, SN laver udkast udfra diverse tilsendte oplæg.ML tager kontakt til Preben 

Sandahl vedr udarbejdelse af udkastet til lægedelen. 
 
14. Eventuelt – udsættes til næste møde 

- Henvendelse fra ASCP 
- Klagesager fra PKN 
- Møde i efteråret i DSPAC om klagesager 
- HPV-kongres i Malmø 
- Tjek at alle står på maillisten, når der sendes rundt til bestyrelsen. 

 

Næste møde dagen før opdateringskurset d. 26. august hos MS 


