
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 

 
Tirsdag d. 6. april 2010, kl. 10 -15.30 

Afholdes på Patienthotellet 3. sal. Nord 

Frokost mellem 12.30 -13.00 

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

 
Dagsorden 
 

1. Konstituering af bestyrelsen:  
Dorthe Ejersbo formand 
Marianne Lidang næstformand 
Jette Christensen kasserer 
Susanne Nielsen sekretær 
Pia Fuursted kontaktperson til medlemmerne  
Marianne Schou webmaster. 

 
2. Referent (SN) og mødeleder (DE) 
 
3. Godkendelse af dagsorden - ja 

 
4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. januar 2010. 

Godkendt 
 

5. Økonomi (JC). 
 Ca. 70.000 kr. – ingen restancer. 
 Kvittering fra gavekortsmodtagere fremover af hensyn til regnskab. 
 God ide med gavekort – det fungerer godt. 

 
6. Medlemmer (PF).  

 I alt 192.  
 Ide til hvervekampagne af yngre læger ved f. eks pjece på 

hjemmesiden og til uddeling (udkast JC), PR via A-kurser 
 

7. Hjemmesiden (MS). Opdatering vedr.: 
 Bestyrelses konstituering 
 Vedtægtsændringer.  
 Indbetaling til DC  
 Udkast til efteruddannelsesprogram i cytologi for bioanalytikere og 

læger 
               

8. Evaluering af generalforsamling og årsmødet 2010 
 Meget flotte evalueringer – kritiskpunkterne tages til efterretning 



 Stor skuffelse over afbud fra foredragsholder Bobby Zachariae. 
 Rundsendte cases en succes i forhold til workshop. 
 Udstillerne har ønsket at udstille fredag – ikke praktisk muligt pga 

anden brug af lokalerne på hverdage. 
 Tjekke toiletforhold næste gang 
 DE undersøger nye leveringsteder til jubilæumsmenuer. 
 Ingen konkurrencer fra udstillerne. Bestyrelsen kan evt. arrangere en 

konkurrence i form af en tipskupon, der udfyldes ved besøg i 
udstillingen? 

 Vedtægtsændring vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer til næste 

generalforsamling – ændring fra 4 i lige år og 2 i ulige år til 3 i lige år 
og 3 i ulige år. 

 
9. Forslag til det faglige indhold af Årsmødet 4. – 5. marts 2011  

 Kvalitetssikring som tema vedr. cervixcytologi inspireret af engelsk 
kvalitetsmodel – evt med DeMay som foredragsholder - DE kontakter 
DeMay. 

 DKLS´s opgørelse af diagnosefordeling og kvalitetsparametre. Med 
fokus på: 

o Dækningsgrad 
o Egnethed 
o Falsk negativ og falsk positiv rate 

 Status mht indførelse af Bethesda klassifikation især mht 
o Ascus/ASC-H 

o AGC 
 Rescreeningsprojekt fra Århus (MS) 
 Revision i forbindelse med erstatning og klagesager. 
 Kvalitetssikring af Papanicolaou farvning. Fremstilling af cellepool, som 

sendes til hvert laboratorium – som pool eller som udstrygning 
afhængig af laboratoriernes farvningsteknik. Hvert laboratorium farver 
Papanicolaou og sender præp. retur. DE arbejder videre med ideen.  

 EBUS evt med film vedr. prøvetagning (SN kontakter Høegholm vedr. 
klinik)(DE kontakter Lasse Övergaard vedr. diagnostik) 

 Ide til at bestyrelsen laver en konkurrence med deltagelse i EFCS 
tutorial som præmie. 

 Indlæg ved Bobby Zachariae evt som aftenunderholdning – SN 
undersøger mulighed. 

   

10. Planlægning af forelæsning og Quate-arrangement 11. og 12. 
september 

 DE kontakter bioanalytiker Andrew vedr.: 
o materiale til oversættelse 
o pris 
o tilmeldingfrist 

 
 Foreløbigt program lørdag – temadag vedr. quate forberedelse - gratis 

– alle kan deltage (udkast til laboratorieteknik fra MS og Preben 
Sandahl i samarbejde med SN) 
10.30 – 11.15 Fiksering af cytologisk materiale  
11.30 – 12.15 Farvning. Evt. lidt molekylærbiologi og forskellige 

teknikker til påvisning af HPV 
12.15 – 13.15 frokost 
13.15 – 14.00 McGoogan vedr. morfologi – pladeepitel med tilhørende 

forandringer 



14.15 – 15.00 McGoogan vedr. morfologi – cylinderepitel med 
tilhørende forandringer 

 
 Foreløbigt program søndag – Quate-eksamen (ca 2000 kr.) 
 10.00 – 10.30 introduktion 
 10.30 – 12.30 screeningstest 
 12.30 – 13.00 frokost 
 13.00 – 14.00 spottest 
 14.15 – 15.15 multiple choice 
 16.00 – 17.00 svar  

 
11. Nyt fra styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for 

livmoderhalskræft screening (DE). 
Foreløbig rapport er udkommet, men der er mange kommentarer og rettelser 
så den er ikke endelig. Næste møde 11. maj. 

 
12. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer 

for screening for livmoderhalskræft (SN). Udskydelse af rapport til 2011 – 
afventer udgivelse af reviderede EU guidelines. 

 
13. Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelse (MS).  

 Udkast til uddannelsesgram vedr. såvel gynækologi som non-gynækologi 
til bioanalytikere og læger på uddannelseslaboratorierne er sendt til 
DSPAC´s formand. MS tager kontakt til formand for at høre hvordan 

programmet er modtaget i DSPAC´s bestyrelse. Udkastet lægges på 
hjemmesiden og DC´s bestyrelse afventer endelig tilbagemelding fra 
DSPAC´s bestyrelse. 

 Uddannelsesprogrammet er ikke kompetencegivende, men er et forsøg på 
ensretning af uddannelse på laboratorierne på landsplan. 

 Kompetence til kompetencegivende efteruddannelse ligger hos 
uddannelsesinstitutionerne som f. eks et diplommodul med 15 ECTS point. 

 
 
13.       Næste nyhedsbrev (SN & PF) 

 Gratis deltagelse for studerende i workshop og årsmøde  
 Quateeksamen – tilmelding, pris (ca 2000 kr.), program med foreløbig 

tidsplan 
 Udkast til uddannelsesplaner sendt til DSPAC´s formand og lægges på 

DC´s hjemmeside. 
 

14.       Eventuelt 
 Tid og sted for næste møde – 19. august 

 
 

 

 


