
Bestyrelsesmøde                                                                  

                                                                           
Onsdag d. 3. maj 2017 fra 9.30-15.30
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Helle Lanner (HL), Henriette Nielsen (HN), Henrik 
Hager (HH) fra kl 12. Susanne Nielsen (SN)
Afbud fra Marianne Schou (MS)

Dagsorden

⦁ Valg af referent: Susanne

⦁ Godkendelse af dagsorden: Godkendt

⦁ Økonomi (Helle). 
Mangler enkelte restancer fra årsmødet, men der er stadig overskud i 

kassen.

⦁ Evaluering af Temadag, generalforsamling og årsmødet 3.-4. marts 2017.
Temadag og årsmøde:
⦁ Det faldende deltager antal er bekymrende og tages til efterretning både 

af hensyn til økonomi og arbejdsbelastning. 
⦁ Bestyrelsen vil til næste år afholde årsmøde, som afholdes ved mindst 45 

tilmeldinger. Årsmødet afholdes første fredag i marts fra kl 10. 
Deltagergebyr sættes op til 500 kr. og med tilmeldingsfrist senest 1.2.18 
mhp reservering af sted til afholdelse af middag fredag aften i Vejle samt 
indbetaling inden årsmødet.

⦁ Temadag vil blive afholdt som kursus i løbet af efteråret.
Generalforsamling: 
Gode diskussioner og god stemning.

⦁ Skal der afholdes kursus i respirationsvejscytologi d.21.-22. august 2017?
(Hvis ja, hvem gør hvad? Hvis nej, overvej foreningens fremtidige 
kursusudbud).

⦁ Der udsendes et nyhedsbrev med opfordring til tilmelding og 
oplysning om minimums deltagerantal for gennemførelse.

⦁ Henrik kontakter DPAS om DC kan få et link på DPAS´s hjemmeside 
vedr. cytologiske årsmøde, temadag og kurser generelt.

⦁ Emner til Årsmøde 2018.
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Cylinderepitelforandringer i cervix  (DE)
ASC-H morfologi (HL)
ASCUS morfologi (HL)
HPV hjemmetest resultater 
SST´s anbefalinger.
Livmoderhalskræft screening i DK 
Tanzaniaprojekt om VIA med cytologi og HPV test (DE)
CINtek+ inkl. test.
EBUS fra kliniker (SN)
Noget om forskellige typer af koagler. (Svensk PP) (opgørelse af kunstige og 
naturlige) (DE) koagler).
Thyreoidea
Forslag om cytologisession på DPAS årsmøde. HH lufter ideen for DPAS.

⦁ Orientering om arbejdsgruppen vedr. revision af anbefalingerne (Susanne).
Gennemgang af SST 2012 anbefalinger mhp bevarelse, ændringer eller 
annullering. 
Udkast til disposition til nye anbefalinger (bilag 2) er udleveret og 
tilbagemelding og tilføjelser/ændringer samt ønske om hvilke punkter, 
arbejdsgruppens medlemmer ønsker at være sparringspartner på, skal 
meldes tilbage til SST inden 24. maj.
SN orienterer løbende DC med referater m.m og kan benytte DC, som 
sparringspartner.

⦁ Orientering om DKLS (Dorthe).
Der afholdes møde 10.5 vedr. resultater for 2016. 
Der ønskes kommentarer for 2 indikatorer bl. a. vedr. invitationer og 
rykkerbreve med tilgængelighed, relevans og viden generelt om screening 
samt uegnetheds indikator.
Der er kommet forslag til ny indikator om ASC/SIL og ASCUS/HPV+ ratio. DE 
og SN kommer med udkast, som præsenteres på mødet.

⦁ Henvendelse til Dansk Blærecancer gruppe? 
DC blev på temadagen opfordret til at henvende sig til Dansk Blærecancer 
Gruppe mhp implementering af Bethesda urinklassifikation. HL undersøger 
hvem henvendelsen skal rettes til.

⦁ Forslag til forbedringer af hjemmesiden (hvem laver cases?)
⦁ Opdeling af link i grupper samt tjek af om link virker – Pia spørges om 

opdatering (SN)
⦁ 1 case pr. bestyrelses medlem sendes til Pia inden næste møde.
⦁ Direkte henvendelse fra firma om reklame på hjemmesiden. DC´s krav er 

at reklameindslag skal indeholde noget med celler som f. eks. link til 
kalender med firmalogo på Cytologysstuff.com. Dorthe kontakter firmaet.

⦁ Tydeliggørelse af hvordan man bliver medlem. F. eks tydeligt link til 
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aktivering af medlemskab.
⦁ Henriette sender medlemslister og kontaktpersonsliste til 

bestyrelsesmedlemmerne, som sørger for at opdatere listerne i hver sin 
region. SN tjekker tillige region hovedstaden. De opdaterede lister 
returneres til Henriette.

⦁ Næste nyhedsbrev:
Nyhedsbrev primo maj:

⦁ Tak for et godt årsmøde og temadag, som affødte nye ideer til 
afviklingen af fremtidige årsmøder og temadag. 
Præsentationerne er tilgængelige på hjemmesiden

⦁ Luftvejskursus sidste frist for tilmelding 19.maj 2017, hvor læger også 
er velkommen. Da lægerne ikke nødvendigvis er medlem af 
foreningen opfordres I til at videregive budskabet.

Nyhedsbrev ultimo maj:
⦁ Besked om luftvejskurset
⦁ God sommer.

⦁ Eventuelt
Henvendelse til Dorthe fra Japans kvinde vedr. oprettelse af ny IAC komité. 
Dorthe vil orientere bestyrelsen om evt. nye tiltag i komitéen. 

⦁ Næste møde: 13. september 
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