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Bestyrelsesmøde                                                                                                                                              
Torsdag d. 15. september 2016 fra 9.30-15.30 
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C 
 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Helle Lander (HL), Marianne Schou (MS), Henriette Nielsen (HN), 
Henrik Hager (HH) og Susanne Nielsen (SN) 
 
 
Referat 
 
1. Valg af referent: SN 
 
2. Godkendelse af dagsorden: Nyt punkt vedr. Hologic temadag 
 
3. Økonomi (Helle).  

a. Status fra tutorial viser, at der stadig er penge på kontoen. Har dog endnu ikke 
modtaget endelige regnskab fra EFCS.  

b. Klippekort udfases. Billetter i forbindelse med bestyrelsesmøder købes i stedet. 
 
4. Evaluering af Tutorial og QUATE eksamen i Billund. 

a. Flotte evalueringer. 
b. Kurset gav inspiration til at afholde nye cytologikurser i samarbejde med DPAS for både 

læger og cytobioanalytikere f. eks ØNH og lever/galdeveje med samme 
foredragsholdere, som ved tutorial. MS kontakter foredragsholderne. 

c. QUATE eksamen forløb tilfredsstillende med 15 ud af 18 som bestod. 
d. Danske indlægsholdere honoreres med en vingave med tak for indsatsen ved tutorial. 

MS sørger for hilsenen 
 
5. Planlægning af Temadag og Årsmøde d. 3. og 4. marts 2017 i Vejle 

a. Henriette køber laserpointer til foreningen 
b. Foreløbigt program indeholder følgende emner. (Initialer i parentes kontakter mulig 

foredragsholder): 

 Gynækologiske Cases (DE) 

 ASC-H opfølgning (SN) 

 Atypiske cylinder – betydning af fund og risiko. (DE) 

 Molekylær udvikling inden for cytologi relateret til personlig behandling og 
immunterapi evt relateret til lungerne. (HH) 

 EBUS: Egnethedskriterier evt med spørgsmål rundt i landet. Uventet N2 
metastaser og uegnetheds rate. (HL) 

 Udredning af ukendt cancer i peritoneum. (SN) 

 Serøse væsker – præparation, benign og malign morfologi (DE) – alternativt 
koagler på cytologisk materiale primært celient præpareret. (DE) 

c. Lokalebookning (HN) 
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6. Orientering om henvendelse fra EFCS ang. et videnskabeligt EFCS projekt om cervixcancer 

screening. 
a. DE har modtaget spørgeskema fra EFCS´s arbejdsgruppe vedr. primærscreening for 

livmoderhalskræftscreening. Spørgeskemaet er sendt til alle EFCS medlemmer. DE 
orienterer om besvarelsen. Resultatet opgøres i et sammendrag, som præsenteres på 
kongres i Liverpool. 

 
7. Forslag til forbedringer af hjemmesiden.  

DC´s webmaster Pia Fuursted inviteres til næste bestyrelsesmøde, hvor vi sammen kan  
gennemgå hjemmesiden og evt forbedringsforslag 

a. Serverplads/harddisk plads til ind scanning af præparater til f. eks kurser og årsmøder. 
b. Beretninger sammen med annoncerede kurser.  
c. Seneste nyheder som slideshow/rullereklame. 
d. Muligheder for annoncering på hjemmesiden.  
 

8. Luftvejskursus 2017. DC beslutter at afholde kursus 21. – 22. august 2017 med min. 10 
deltagere og såfremt det er muligt at finde lokaler. 

 
9. Hologic temadag 

Hologic har henvendt sig til foreningen med tilbud om temadag, workshop, foredrag e. lign. 
DC har diskuteret muligheden og vil komme med forslag til emner. En temadag kan bruges 
som faglig udvikling og efteruddannelse. 
 

10. Næste nyhedsbrev 
a. Tutorial veloverstået med gode evalueringer. Quate eksamen ligeledes veloverstået 

med 15 ud af 18 som bestod. Beretning om tutorial kan læses på hjemmesiden 
b. Luftvejskurset 2016 blev desværre aflyst pga for få deltager, men kurset udbydes igen 

til august 2017. Datoer vil fremgå af hjemmesiden, så snart bookning af lokaler er på 
plads. 

c. Temadag og årsmøde afholdes 3. – 4.3 2017 i Vejle. Foreløbigt program kommer på 
hjemmesiden, så snart der er tilsagn fra foredragsholderne 

d. DKLS´s rapport 2015 er netop udgivet og kan ses på hjemmesiden 
e. Bioanalytikerne Cathrine Toustrup og Maj Schacht, som fremlagde deres bachelor 

projekt på årsmødet 2016, har fået deres artikel med titlen: Endobronchial ultrasound-

guided transbronchial needle aspiration: performance of biomedical scientists on 

rapid on-site evaluation and preliminary diagnosis, optaget i Cytopathology.  
 

11. Eventuelt 
 
a. Forslag til generalforsamling:  

i. Takster for annoncering på hjemmesiden og deltagergebyr til årsmødet for 
firmaer og lign.  

ii. Er der behov for kontaktliste til kvalitets-/instruksansvarlige inden for cytologi?  
 
 

Ny mødedato: 16.11.17 i Vejle 


