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Bestyrelsesmøde i Dansk Cytologiforening 

 

Torsdag d.31. oktober 2013, kl. 9.30 -15 
Afholdes i dbio RegionSyddanmarks kontor   

Lumbyvej 11, Indgang D, stuen t.h. Odense C 
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=lumbyvej+11%2C+5000&from= 

 

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Jette Christensen (JC), Marianne Schou (MS), Rikke Andersen (RA), 
Susanne Nielsen (SN) 
Afbud: Marianne Lidang (ML) 
 
Dagsorden  
1. Valg af referent: SN 

2. Godkendelse af dagsorden: OK 

3. Økonomi (JC): Mangler at betale honorar til DC´s undervisere på urinkursus.  

4. Hjemmesiden, herunder månedens case og ideer til layout og indhold.  

 Ingen ændringsforslag til hjemmesiden. 

 November case SN  

 DE undersøger mulighed for plads til og link af slidescannede præparater. 

 Vejle deltagere vil skrive indlæg om HPV kongres i Firenze og cervixckursus i Lund til 

hjemmesiden. 

5. Evaluering af urinvejskursus 2013 

 Flotte evaluering. 

 Forslag om præsentation af medbragte case før mikroskopi. 

6. Endelig planlægning af årsmødet 2014 

 Årsmøde program i dbio primo januar.  

 Orientering på hjemmesiden og til medlemmer om foreløbig dagsorden til 

generalforsamling uge 4. Endelig dagsorden i uge 9 

7. Overordnet planlægning af kommende DC arrangementer: 

a. QUATE Aptitude test 2014. 

 Afholdes mandag 27.10.2014 på VIA i Århus. Program følger det internationale jf.  

 www.EFCS.eu 

b. DC´s luftvejscytologi kursus i august 2015 
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c. EFCS Tutorial i Danmark i 23. – 27.5.2016.  

 Deltagerpris ca. 5000 kr., som dækker kursus og festmiddag.  

 Værtslandet skal betale for lokale foredragsholderes transport og overnatning samt 

festmiddag for alle.  

 EFCS betaler for reception. 

 DE kontakter DPAS vedr. kontaktperson til samarbejde med planlægning, 

koordinering og sponsorering m.m. af Tutorial.  

 Mikroskopifirmaer skal kontaktes vedr. leje af mikroskoper. 

8. Næste nyhedsbrev 

 Årmøde og temadag 2014 

 QUATE eksamen oktober 2014 

 DC´s luftvejskursus august 2015 

 EFCS Tutorial i DK 2016 

9. Forslag til andre bestyrelsesopgaver i det kommende år. 

DE henvender sig til dbio vedr. evt kommende indlæg om cancertilfælde af fejlagtigt 

frameldte kvinder.  

Finder sagen vigtigere end aktuelle artikel i Dagens Medicin om mange uegnede prøver i 

region nord Jylland og region Sjælland, da begge regioner er i gang med omstilling til 

væskebaseret cytologi. 

10. Orientering om mødet i EACC.  

 29.5.2013 deltog DE som menigt medlem.  

 Martin Dötz og Nick Dudding står for EACC QUATE eksamen.  

 73 % bestod eksamen i 2012,  

 EACC planlægger 3 Quate eksamener i 2014 i hhv Italien, Østrig og Danmark.  

 Non. Gyn duelighedstest under overvejelser.  

 DC vil følge op på non-gyn test, når QUATE folk kommer til Danmark i 2014. 

11. DKLS. Møde 11.11.13 vedr. tilpasninger af indikatorer. Arbejdsgruppe kommer med forslag 

til ændringer. 

12. Eventuelt 

Tid og sted for næste møde 6.3.14 


