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Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 13. januar 2015 fra 9.30-15.30 
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C 
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php 
 
Deltagere: Dorthe Ejerbo (DE), Jette Christensen (JC), Marianne Schou (MS), Rikke Andersen (RA), 
Susanne Nielsen (SN) 
 
Afbud: Henrik Hager (HH) 
 

Referat 
 
1. Valg af referent: SN 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 
 
3. Forslag til forbedringer af hjemmesiden  

Nyt flot, overskueligt og brugervenligt layout. Ny mobilvenlig udgave udgivet. 
Månedens case: alle finder min. to case i januar, som sendes til Pia. Ingen måneds angivelse på 
hjemmesiden. 
Link til cytopathology artikel om europæiske anbefalinger til videreuddannelse til 
cytobioanalytiker (DE) 
HPV Kongres i Rom på hjemmesiden. 

 
4. Evaluering af QUATE eksamen d. 27. oktober 2014.  

12 deltagere, hvoraf de 10 bestod. De dumpede fik såvel skriftlig som mundtlig tilbagemelding 
fra eksaminatorerne. 

 
5. Økonomi (JC).  

Årsmødet gav overskud, mens QUATE eksamen gav lille underskud. Honorar til webmaster for 
2014 overføres. Fin økonomi.  

 
6. Endelig planlægning af temadag, generalforsamling og Årsmødet marts 2015 

Hvem gør hvad? 
Listen med praktiske opgaver ajourføres. 
Lokaler booket 
Kapitel om lymfeknuder på eurocytology til forberedelse til temadag.  
http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/ENG/home.html (Package 2 modul 4) 

http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php
http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/ENG/home.html
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Nyhedsbreve udsendes hhv 6 (uge 4) og 2 (uge 9) uger før årsmødet. 
Nyt medlem til bestyrelsen søges. 
DE spørger Hans om ordstyrerposten 
Program sendes til DPAS webmaster og formand (SN) 
 
Temadag:  

 5 – 8 netcase på hjemmesiden senest 4 uger før årsmødet. HH koordinerer med øvrige 
foredragsholdere om fordeling af case. Netcase med klinisk info og maks 3 billeder.  Ansvarlig 
HH 

 Interaktiv afstemning i forbindelse med diagnostik af cases. Ansvarlig HH 
DE spørger HH og TK om gavekort eller kontanter, SN spørger IMS 
 
Årsmøde: tovholder SN og RA 
DE kontakter Helle Brostrøm vedr. honorering 

 
7. EFCS kongres i Genevé – nyt om QUATE, Tutorials, Eurocytology og EACC (Dorthe) 

 EFCS counsil møde: 
o EFCS ansøger i 2015 om at blive en del af European Society of Pathology (ESP)  
o EFCS arbejder på ombygning af tutorials og QUATE og materialet præsenteres på 

cytologikongres i Milano i år.  
o Eurocytology skal ajourføres af international gruppe i 2015. www.lnx.eurocytology.eu 

er prøveside for opdateret platform med bl. A. QUATE test og undervisnings materiale. 
Der er indbygget test på indscannede præparater, som skal bestås før QUATE. 

o Eurocytology danner basis for tutorial, som kan afsluttes med QUATE.  
o Quate skal udvides med non-gyn eksamen og eksamen for læger 
o Kommende arrangementer:  

 2015: Kongres i Milano 
 2016: Tutorial i DK, International kongres i Japan og Europæisk kongres i England 
 2017: Tutorial i Sverige/Skåne,  
 2018: Tutorial i Belgien 
 2019: Tutorial i Rusland 

 EACC møde:  
o Lymfeknudekapitlet i Eurocytology  
o EQVUALIS  svensk –  ekstern kvalitetskontrol vedr. ThinPrep 

 
8. Planlægning af Kursus i luftvejscytologi d. 18.-19. august 2015. 

Programmet finpudses og kurset annonceres i januar nyhedsbrev 
Reservation af lokaler på VIA (MS) 
Mikroskopi test DE og Preben Sandahl 

 
9. Orientering fra DKLS (Dorthe og Jette). To indikatorer- diagnostisk kvalitet og audit - kommer 

ikke med i Årsrapporten for 2013 pga usikkerhed om datagrundlaget. Næste møde i 27.1.15 
 
10. Næste nyhedsbrev (Susanne og Rikke) 

Januar og februar. 

http://www.lnx.eurocytology.eu/
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11. Evt. 
Kontaktpersoner til DC opdateret inden årsmødet. SN undersøger kontaktpersoner i regionen 

og hovedstaden. 

Forslag om oprettelse af kommisorium til regionale styregrupper vedr. screening 
 
Tid og sted for næste møde: 19.5.15 kl 9.30 Vejle 


