
 

Bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 23. april 2014 fra 9.30-15 

Dbio RegionSyddanmarks kontor 
Lumbyvej 11, Indgang D, stuen th, Odense C 

http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo¬_area=lumbyvej+11%2C+5000&from 
 

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Rikke Andersen (RA), Marianne Schou (MS), Jette Christensen (JC), 
Susanne Nielsen (SN) 
 
Afbud: Henrik Hager (HH) 
 
Referat 
 
1. Valg af referent: SN 

 
2. Bestyrelsen konstituerer sig: Bestyrelsen fortsætter som hidtil, men med Henrik som  

næstformand. 
Fremover vil bestyrelsesmøderne blive afholdt i Vejle. 

 
3. Godkendelse af dagsorden: OK 
 
4. Økonomi (Jette). Årsmødet er stort set afregnet med lille overskud. 

Generelt: Ved afmelding efter tilmeldingsfrist, tilbagebetales gebyr ikke.  
 
5. Tutorial 2016 – valg mellem tre tilbud om kursussted (Dorthe) 

DE har indhentet tilbud fra Hotel Legoland, Hotel Haraldskær og Vingsted Hotel- og konference 
center med hjælp fra Frank b. Lundsberg. 
Foreløbigt program: 
Sted: Vingsted Hotel- og konference center http://www.vingsted.dk/  
Dato: 23. – 27.5.16 
Kursuspris: 5000 kr.  
Deltagerantal: 60, hvor 30 tilfalder DK. 

 MS kontakter Olympus, Nicon og Leica vedr. mikroskopleje inkl. forsikring.  

 DE kontakter: 
o Frank vedr. beslutning om Vingsted  
o DPAS´ formand (Karsten Nielsen) vedr. DC´s oplæg til Tutorial 2016 og samarbejdet med 

DPAS. 
o Formand for EFCS tutorial Luigi Di Bonito vedr. mulighed for opdeling af kursus i gyn. og 

non-gyn del. Undersøger hvad deltagergebyr dækker, hvad EFCS dækker, hvad kontrakt 
indebærer samt hvilke oplæg DK skal varetage. 

http://www.vingsted.dk/


 
6. Planlægning af QUATE eksamen d. 27. oktober 

QUATE eksamen i cervix cytologi inden for alle præpareringstyper. 
Sted: Århus skolen VIA Hedeager 2, Århus, hvor MS har reserveret lokaler og undersøger mulighed 
for  gruppelokale. 
Tid: 27.10 kl 9 – 16. 
Program og tilmeldingsblanket kan ses på hjemmesiden SN og RA oversætter program og 
tilmeldingsblanket og sender udkast til bestyrelsen og Pia.  
Tilmelding sendes til Rikke rikkande@rm.dk  
Tilmeldingsfrist: 15.9.14 
Deltager antal: maks 20 deltagere efter først til mølle princip. Minimum 10 deltager.  
Adgangskrav: Afdelingsledelsens indstilling og billedlegitimation på eksamensdagen 
Deltagergebyr: 1500 kr. inkl. forplejning 
Forplejning: kaffe, the og frugt formiddag, frokost med tag selv buffet samt eftermiddagskaffe, the 
og kage/frugt (inkl. i prisen.) MS 
Oversættelse af MC spørgsmål: DE og RA med SN som sparring 
Deltagere ved eksamen: DE, RA og SN 

 
7. Evaluering af generalforsamling og Årsmødet 2014 herunder oprettelse af facebook gruppe. 

 Generelt gode evalueringer. 

 Vedr. forplejning: God kritik og fortsat ønske om mad fra Velbekomme. Husk hensyn til nødde- 
allergikere. Skal kunne spises med kniv og gaffel, godt med fisk. 

 Indlæg dansk eller engelsk og helst ikke svensk eller norsk. 

 God feedback på konkurrencer. DE har konkurrence med fra DPAS, som inspiration til næste år. 

 Facebookgruppe er oprettet af Tina Krogsgaard fra Randers. MS kontakter Pia Fuursted vedr. 
henvisning til facebookgruppen på DC´s hjemmeside 

 
8. Overordnet planlægning af årsmødet 6. og 7.3. 2015 

Temadag: Finnålsdiagnostik af lymfeknuder mhp egnethed og metastaser. 
Indhold:  

 Histologi med normal opbygning af lymfeknuder 

 Cytologi fra lymfeknuder, egnethedskriterier og metastaser 

 Evt suppleret med hoved/hals tumor, thyreoidea og EBUS. 
Forslag til oplægsholder: Henrik Hager. 
  
 Årsmøde forslag til emner. 

 Spinalvæsker klinisk og morfologisk (Henrik Hager finder kliniker, Patolog Pia Assenfelt spørges 
(JC)) 

 HPV og hoved/halscancer. RA undersøger mulighed på RM HPV symposium. 

 Hurtig rescreening ved Dorthe E 

 P40 i stedet for P63 til planocellulære lungekarcinom (forslag stud. fra Ålborg, JC) 

 HPV 60+ screening JC evt SN 

 Opfølgning af 60+  ved gynækolog. Forslag Gynækolog Kirsten Jokumsen (JC) 

 Socioøkonomiske faktorers betydning for Livmoderhalskræft screening ved Else Helene Ibfelt. 
DE spørger 

mailto:rikkande@rm.dk


 Projekt vedr. selvtest i forb. med livmoderhalskræft screening. RA/Hvidovre 
 

9. Nyt om arbejdet med kompendierne om klinisk cytologi (Dorthe og Marianne) 
Preben, Dorthe og Marianne arbejder på kompendium vedr. luftvejscytologi.  
Som en flot gave til DC´s medlemmer vil alle udgivne og kommende udgivelser fra forfatterne blive 
tilgængelige på DC´s hjemmeside .  
MS sender link til kompendium om cervixcytologi til bestyrelsen.  

 
10. Hjemmesiden (herunder henvendelsen om jobannonce) 

 Hjemmesiden bliver pænt besøgt. 

 DC siger nej til annoncering af jobannoncer, men henviser til DBIO. RA kontakter norsk 
henvendelse. 

 Ansvarlig for case til hjemmesiden jvf skema 
 

Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

RA MS SN JC RA HH HH DE DE MS SN JC 

 
 
11. Orientering fra DKLS (Dorthe og Jette) 

Ny rapport fra 2013 er under udarbejdelse og forventes udgivet i ultimo juni. Arbejdsgruppen er 
ved at udarbejde nye indikatorer. 

 
12. Næste nyhedsbrev (Susanne og Rikke) 

 Bestyrelsen har konstitueret sig med HH som næstformand. 

 Minas præsentationer på hjemmesiden 

 Quate eksamen, Faneblad på hjemmesiden vedr. eksamen med program og tilmelding. 

 De forskellige kompendier vedr. klinisk cytologi vil blive tilgængelige på DC´s hjemmeside. 

 God evaluering af årsmødet og planlægning af næste årsmøde 6. og 7.3.15. er i gang med 
udgangspunkt i forslag fra årsmødet. 

  
13. Evt. 

Tid og sted for næste møde 10.9.14  


