
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            

Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 21. maj 2015 fra 9.30-15.30 
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 2A 
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php 
 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Henrik Hager (HH), Helle Lanner (HL), Marianne Schou (MS), Henriette 
Nielsen (HN), Susanne Nielsen (SN) 
 

Referat 
 
1. Valg af referent. SN 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Konstituering af bestyrelsen (foto af bestyrelsen).  

Formand: Dorthe Ejersbo  
Næstformand: Henrik Hager,  
Kasserer: Helle Lanner,  
Sekretær: Susanne Nielsen,  
Kontaktperson til medlemmer: Henriette Nielsen,  
Kontaktperson til firmaer: Marianne Schou 

 
Henriette kontakter Rikke Andersen vedr. medlemskartotek. 

Pia Fuursted er stadig webredaktør. 

4. Evaluering af temadag, generalforsamling og Årsmødet 2015. Generelt meget fin evaluering af 
såvel temadag som årsmøde. 

 
5. Planlægning af Årsmødet 2016 (Henvendelse fra Copenhagen Exhibition Group) 

Tid og sted: 4. – 5.3.16 i Vejle (DE og HN) undersøger muligheder. 
Copenhagen Exhibition Group har i forbindelsen med deres årlige arrangement, tilbudt at stille 
lokaler gratis til rådighed til afholdelse af DC´s årsmøde. DE kontakter dem og takker nej til  
tilbudet. 

 
Henrik foreslår henvendelse til FYPA om reklame for årsmødet. HH tager kontakt 

 
Temadag: Cytologi fra bughulen - ascites og finnålsdiagnostik. 

http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php


 Prøvetagning, anatomi, fysiologi, præparering, ascitesdiagnostik med immuncytokemi, 
Overlæge Henrik Hager, Vejle Sygehus 

 Diagnostik og teori vedr. galde/pancreas og lever, Professor Stephen Hamilton Dutoit 

 Diagnostik og teori vedr. gynækologisk cancer, overlæge Marianne Waldstrøm eller overlæge 
Doris Schleidermann (DE) 

 Kliniker om udredning af primær ukendt tumor med ascites. (HH kontakter kliniker) 
 
Årsmøde: 

 Primær HPVscreening fra 30 år i Norge. Mai Liv Eide  Trondheim (45 min) (DE) 

 Peritonal lavage. Jane P. Hasselby (SN) 

 HPV selvtest ved phd Bioanalytiker Mette Region Midt (DE) 

 Methyleringsprocesser i forbindelse triagering af HPV forandringer. Molekylærbiolog Dorthe 
Ørnskov. (DE) 

 EQUALIS Svensker (DE) 

 Eurocytology platform gennemgang og ny Bethesda-klassifikation (SN). 

 Paris urinklassifikation. (SN) Foredragsholder i Geneve: Bl. a. Lukas Bubendorf (Schweiz) og 
Dorothy Rosenthal (USA) 

 Postersession med gennemgang af hver poster (3 min præsentation, 2 min. Spørgetid) 
 
 
6. Økonomi (Helle). Helle opdateres af Jette og sender status til SN 
 
 
7. Endelig planlægning af kursus i luftvejscytologi 18.-19. august 2015 

Hvem gør hvad? 
Tilstede vil være følgende bestyrelsesmedlemmer: MS, DE og SN mens HN deltager i kurset. 
VIA´s konferencemenu bestilles. Koster 177 kr. pr deltager/dag for forplejning under hele kurset  
(MS) 
Program, spørgeskema og brev til deltagerne tilpasses og sendes til alle inkl. Pia (SN) 
Evalueringsskema (SN) 
Program til deltagerne (SN) 
Kompendium udsendes til deltagerne forud for kurset (MS) 
Testen består af 11 x 2 præparater ved 22 deltagere. (PS og DE) 
Case fra luftvejcytologikursus anvendes til månedens case på hjemmesiden ved tilsagn fra  
deltagerne. 

 
8. Planlægning af EFCS Tutorial 2016 23.-27. maj 2016 

Der er udarbejdet arbejdspapir, med følgende hovedpunkter: 

 Tid og sted: 23.-27. maj 2016 Hotel Legoland Billund 

 Kontaktpersoner: DC: Dorthe Ejersbo; DPAS: Marianne Wahlstrøm; EFCS: Luigi Di Bonito 

 Økonomi:  



 EFCS indkasserer kursusgebyr og finansierer: Velkomstfest, lokale leje, forplejning på 
kurset, mikroskop leje, transport og ophold til foredragsholdere. DE beregner fee og tager 
kontakt til hotellet 

 DC/DPAS financierer kulturelt arrangement m. spisning 

 Program med 4 – 5 danske foredragsholdere. HH, DE og MS tager kontakt 

 Praktiske opgaver af hhv EFCS og DC/DPAS. 

 Afklarende spørgsmål til EFCS. DE tager kontakt til Luigi 

 

9. Forslag til forbedringer af hjemmesiden. 
Meget flot og overskuelig hjemmeside. DE kontakter PF  vedr.: 

 Ny Bethesdabog på hjemmesiden. 

 Reklamere for cytologi note i Cytopathology 

 Næste temadag og årsmøde 4.-5.3.15  
 
10. Orientering fra DKLS (Dorthe) 

Sidste møde omhandlede årsrapport 2014. Indikatorerne blev diskuteret. Ingen ændringer af 
indikatoerier i årsrapport 2014, som sendes 4 uger i høring i regionerne. 
17.8.15 møde i SST omhandler DKLS indikatorer. Patologerne vil opfordre til nedsættelse af 
arbejdsgrupper til revision af SST anbefalinger..  
Formentlig nye indikatorer til næste årsrapport.  
Diskussion af bl. a. hvordan og hvor ofte sikres at de vaccinerede deltager i 

screeningsprogrammet? 
 
Carsten Rygaard stopper i Hvidovre og i styregruppen. Ulla Engel blever ny leder. Hans Svanholm 
stopper som  overlæge, men fortsætter i formentlig i DKLS. Styregruppen vil udpege en ny 
formand. 

  
11. Næste nyhedsbrev  

Kursus i luftvejscytologi Der er enkelte ledige pladser. Programmet kan ses på hjemmesiden. 

Holder temadag og årsmøde 4.-5.3.15 med spændende bredt program.  

Planlægning af tutorial d. 23 – 27.5.16 i Billund er i fuld gang. Vi forsøger at holde kursusudgifter 

under 5000 kr. Der bliver mulighed for at deltage i Quateeksamen på engelsk.  

Bestyrelsen har konstitueret sig selv som følgende: jvf pkt 3 

 
12. Evt. 

DE skriver brev til dbio om vores DC interesseorganisation med bl.l a. udbud af kurser, temadag og 
årsmøder. Vi er åbne for evt spørgsmål fra dbio. 

 
Tid og sted for næste møde 21.8.15 kl 10 i Vejle 


