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Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 

 

Torsdag d.24. maj 2012, kl. 9.30 -15 
Afholdes i Afdeling for Klinisk Patologi, OUH,   

J.B. Winsløwsvej 15, konferencen i stuen til højre. 
 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Pia Fuursted (PF), Marianne Schou (MS), Jette Christensen (JC), 
Marianne Lidang (ML) og Susanne Nielsen (SN)  
 

 
Dagsorden 
 
1. Konstitution af bestyrelsen. Bestyrelsen forsætter som hidtil med DE formand, ML 

næstformand, JC kasserer, SN sekretær, PF webmaster, MS medlem. 
 
2. Valg af referent: SN 

 
3. Godkendelse af dagsorden. OK 

 
4. Økonomi og visitkort om foreningen (Jette): 

 Alle penge fra udstiller og deltagere til årsmødet er indbetalt. Saldo 37.917 kr. 

 Visitkort uddeles og kommer på hjemmesiden 
 

5. Evaluering af temadag, generalforsamling og årsmøde 2012.  

 Temadag: gennemgående flotte tilbagemeldinger. 

 Generalforsamling:  
o Vedtægtsændringer jvf referat fra generalforsamlingen 
o Ikke opbakning til fælles nordisk møde. 

 Årsmødet:  
o gennemgående flotte tilbagemeldinger, men lidt for presset program. 
o Ideer til næste årsmøde:  

 Elsebeth Lynge med status på HPV test. 
 Jesper Bonde opfølgning på HPV projekt 
 Birgit Guldhammer: supplerende teknik på non-gyn cytologisk materiale 
 Mogens Vyberg/ Ole Nielsen: Immunpaneler og valg af immunmarkører på 

cytologisk materiel/koagler. 
 Louise Serup Christoffersen: Molekylærbiologisk teknik på afskrabet materiale. 
 Cervikale adenokarcinomer 
 Audit som tema til fredag 
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6. Hjemmesiden (PF) (herunder månedens case og gode ideer til layout og indhold)  

Gennemgang:  

 På forsiden orientering om E-bøger,  

 litteratursiden omdøbes til litteratur og publikationer. DE og PF finder relevant indhold. 

 Sortering af case efter organtype i casearkiv, men case skal stadig være tilgængelige 
under årsmøderne. 

Case fordeling: 
MS og PS: sept. Okt. Marts og april. 
SN: nov og maj 
ML: dec. Og juni 
JC: jan og juli 
DE: febr og august. 

 
7. Endelig planlægning af urinvejskursus 

Endelige program gennemgås med oplægsholdere og fordeling af praktiske opgaver. 
Programmet sendes med juni-nyhedsbrev og lægges på hjemmesiden.  

 
8. Planlægning af årsmødet 2013. 

Dato: 1. og 2. marts 2013. 
Temadag fredag:  
Emne: audit.  

 Formål med audit evt m. case Doris Schledermann 

 Erfaringer med audit i England Amanda Herbert 

 Anvendelse, udbytte og erfaring med audit i Danmark Marianne Lidang. 

 Gennemgang af audit case fra Ålborg Preben Sandahl 
 

Årsmøde lørdag: 

 Status på HPV test Elsebeth Lynge  

 Opgørelse af HPV med diagnosefordeling Dorthe Ejersbo 

 Supplerende teknik på non-gyn cytologisk materiale Birgit Guldhammer 

 Immunpaneler og valg af immunmarkører på cytologisk materiel/koagler. Mogens 
Vyberg/ Ole Nielsen 

 Molekylærbiologisk teknik på afskrabet materiale. Louise Serup Christoffersen 

 Holdbarhed af sædceller. (DE undersøger) 
 

9. Næste nyhedsbrev (Susanne & Pia) 

 Urinkursus 

 Tid og sted for årsmøde 2013 
 

10. Forslag til andre bestyrelsesopgaver i det kommende år – udsættes til næste møde 
 

11. Eventuelt 
 Tid og sted for næste møde: 5.9.12 kl 9.30  
 


