
 

Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 

 
Fredag d.4. februar 2011, kl. 10 -15.30 

Afholdes på Patienthotellet 6. sal. Nord 
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Tilstede: Dorthe Ejersbo (DE), Pia Fuursted (PF), Marianne Schou (MS), Jette Christensen 

(JC), Marianne Lidang (ML) og Susanne Nielsen (SN) 

 

 

Referat 

 

1. Referent SN; mødeleder DE 

 

2. Godkendelse af dagsorden - OK 

 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. november 2010. Godkendt. 

 

4. Økonomi (JC). Årsregnskab er opdateret. Saldo knapt 70.000 kr 

 Elektronisk faktura kan rekvireres hos Jette Christensen jech@rn.dk  

 

5. Hjemmesiden (MS)  

 Henrik har ikke hørt fra DSPAC vedr. ny hjemmesiden, så den gamle fortsætter 

uændret indtil videre. 

 DC´s hjemmeside er opdateret med dagsorden til generalforsamling, nyhedsbreve, 

referater o. lign. 

 PF undersøger muligheder for oprettelse af egen hjemmeside. 

 

6. Nyt fra styregruppen for DKLS (Dansk kvalitetsdatabase for livmoderhalskræft 

screening) (Jette) 

 Møde 20.1.11. Der har ikke været nogen henvendelser på høringsrapporten. Ved 

gennemgang overvejes følgende justering:  

 lister over uegnede fordelt på rekvirenter 

mailto:jech@rn.dk


 justering af indikatorer 

 standard på diagnosefordeling 

 frameldningslister 

 Næste møde i Århus d. 14.4.11 

 

7. Nyt fra SST´s arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af nationale retningslinjer for 

screening for livmoderhalskræft, herunder diskussion af fælles retningslinjer for intern 

kvalitetssikring(Susanne). 

 Vedr. kvalitetssikring bliver minimumskrav: 

 Audit 

 Monitorering af screeningens diagnosefordeling 

 Korrelation af cytologi med histologi  

  

 Næste møde 14.4.11.  

 Høringsudkast ikke endelig datosat. 

 

8. Planlægning af årsmødet 2011. 

 Praktiske opgaver blev fordelt. 

 

 Ide til underholdning  

 ”Bliv bedre til at huske” med Oddbjørn By se tillige http://www.athenas.dk/oddbjoern-by-
foredrag-hukommelse-indlaering.htm 

 Lone Frank – videnskabsjournalist, som har skrevet bogen: Mit smukke genom, 2010 

  

 Til generalforsamling: 

 Hjemmesiden har været lidt underdrejet det sidste år, da DSPAC har varslet en nu 

version.  

 DC har overvejet oprettelse af egen hjemmeside, hvad er medlemmernes holdning? 

 

 Emner til næste årsmøde 

 HPV, vaccination og test. HPV med opfølgning 

 Histologisk LSIL 

 

9. Opfølgning på kompetencegivende efteruddannelsesprogram (MS) 

DSPAC har godkendt efteruddannelsesprogrammet, så det kan offentliggøres på 

årsmødet 

 

http://www.athenas.dk/oddbjoern-by-foredrag-hukommelse-indlaering.htm
http://www.athenas.dk/oddbjoern-by-foredrag-hukommelse-indlaering.htm


10. Planlægning af kursus i 2011 

  

 2011: Cervixcytologi med normal, degeneration og regeneration, cellecyklus, HPV, 

immunologi. SN tilpasser materiale anvendt til specialespecifikke patologi modul som 

inspiration.  

 Evt suppleret med dobbeltfarvning ki-67 og p16 af Marianne Wahlstrøm 

 2012: Lungecytologi 

 2013: Værtsland for Europæisk Tutorial. 

  

 Lokaleforhold til mikroskopi – DE undersøger muligheder på Københavnerskolen 

 

11. Næste nyhedsbrev (Susanne & Pia) 

 EBUS Case på hjemmesiden 

 Endelig dagsorden og beretning 

 

12. Eventuelt 

 Tid og sted for næste møde 6.5.11 kl. 9.30 i Odense 

 

 


