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Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 

 
Mandag d. 11. januar 2010, kl. 10 -15.30 

Afholdes hos Dorthe: Næsbygårdsvej 60 i Odense 
 

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

Referat 

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

 

2. Dagsorden godkendt. 

 

3. Godt referat fra bestyrelsesmødet d. 2. oktober 2009 

 

4. Økonomi (JC).  

• 97.000 kr på kontoen.  

• Mangler betaling fra 2 deltagere fra opdateringskurset. 

• Honorar til foredragsholdere på opdateringskursus. 5.000 kr. for lange indlæg, 

og 1.000 kr for korte indlæg. 

 

5. Medlemmer (PF). 192 mailadresser. Opfordring om tilmelding via næste nyhedsbrev. 

 

6. Hjemmesiden (MS). Næsten opdateret. Sidste referat mangler. Undersøger om det kan 

ses, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden 

               

7. Næste nyhedsbrev (PF) 

• Annoncering af årsmødet 

1. Endelige program med tilmeldingsfrist d. 12.2.10 

2. Generalforsamling 

3. Netcases på hjemmesiden 

4. Rundsendelse af serøse væsker. 

• Betaling til årsmødet – 200 kr. samme pris for deltagelse i både workshop og 

årsmødet eller kun en af delene 
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8. Endelig planlægning af Årsmødet 2010 Hvem gør hvad?  

a.  Temadag fredag – bestyrelsen mødes kl. 10 

1. DE booker auditoriet. 

2. Hjælpere kommer kl. 12 og teknikker er booket (DE). 

3. Forplejning:  

a. sandwich ved ankomst (DE) 

b. Kransekage til kaffen (DE spørger bageren) 

c. Middag samme som sidste år (SN) 

d. Købmandsvarer samt morgenbrød (DE) 

e. Blomster (SN) 

f. Gaver og honorering diskuteret. DE spørger Niels Christian Hansen og Karen 

Olsen vedr. ønske om honorering. ML sørger Danny Svane. Resultat se 

forplejningsliste.  

4. Tilmeldingsformular på hjemmesiden med pris og tilmeldingsfrist (MS). 

5. Velkomst og tovholder på dagen (SN med PF som back up) oplæg til tema – 

planlægges på formødet 

6. Serøse væsker sendes til DE, som sender præparaterne til kontaktpersonerne 

først i februar. Dagnose diskuteres 

  

b.  Planlægning af generalforsamling 

1. Referent: SN 

2. Beretning og regnskab: JC 

3. Ændring i vedtægter bl. a. vedr. kontingent – tidl. Referat gennemlæses og 

forslag sendes til DE 

c.  Endeligt program til lørdag. MS tovholder sammen med JC 

1. 8 Cases – 10 min. Pr case. ML gennemgår DE´s .  

2. forslag til emne til jubilæumsåret (20 år) 2011 

1. Falsk negative 

d.  Kontakt til udstillere (PF) 

1. 14 udstillere inviteret – 2 har givet positivt tilsagn. 

2. Mulighed for sponsorat med i invitationsbrev. 

3. Dørene åben kl. 8 lørdag morgen 

 

9. Planlægning af Quate eksamen 2010 i Danmark 

• 11. – 12. september på Bioanalytikeruddannelsen i Århus. Tilmeldingsblanket 

samt informationsmateriale fra EFCS´s hjemmeside oversættes og lægges på 



 3 

vores hjemmeside. Blanketten udfyldes og sendes til Dorthe Ejersbo. Endelig 

tilmelding s. ? (afklares med Peter Scmidt DE) 

Bestyrelsen sørger for oversættelsen.  

• Forelæsning lørdag d. 11. 

1. vedr. laboratorieteknik (mikroskop, farvning ved bestyrelsen) Formiddag. 

2. vedr. cytologi ved McGoogan. Eftermiddag 

• Eksamen søndag d. 12. består af:  

1. Mikroskopi af 10 uscreenede såvel konventionel som væske baseret. 

2. spottest - 20 billeder? 

3. 50 multiple choice.  

 

10. Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft screening (DE). 

Møder aflyst pga manglende dataindsamling via Cyres. Nyt Cyresprogram er 

implementeret og data forventes i januar 2010.  

 

12. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for  

 screening for livmoderhalskræft (SN).  

Der arbejdes på opdatering af 2007 anbefalinger. Ingen holdepunkter for opstart med 

HPV-test som primær screening 

 Referater sendes til bestyrelsen  

 

13. Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse. MS reviderer udkast til 

efteruddannelsesprogram til læger og cytobioanalytikere og sender det til DSPAC´s 

formand. 

 

14.  Eventuelt 

a. Tid og sted for næste møde: 5. marts kl. 10.  

b. Planlægning af quateeksamen 6. april 9.30 

 
 
 


