
                                                                                                                                                                                                                                                          

Bestyrelsesmøde
Mandag d.4. september 2017 fra 9.30-15.30
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C

Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Henriette Nielsen (HN), 
Henrik Hager (HH), Susanne Nielsen (SN)

Afbud: Helle Lanner (HL)

Referat

⦁ Valg af referent: SN

⦁ Godkendelse af dagsorden

⦁ Status på økonomi (Helle): Intet udestående, økonomi OK

⦁ Hjemmesiden i fremtiden: Pia Fuursted har ønsket at frasige opgaven som 
webmaster. Bestyrelsen siger mange tak til Pia for sit store engagement og 
indsat som webmaster. Henriette har mod på opgaven som webmaster. 
Foreløbigt indtil generalforsamlingen. Henriette henvender sig til Pia for 
opdatering og overdragelse.
Punkter til hjemmesiden:
⦁ Europæisk cytologi kongres 10. – 14. juni 2018 i Madrid
⦁ International HPV konference 2. -.6. oktober 2018 i Sydney Australien
⦁ Europæisk cytologi kongres 2019 i Malmø
⦁ International cytologi kongres 2019 i Sydney Australien

⦁ Planlægning Generalforsamling og årsmødet 2. marts 2018 (programlægning, 
lokaler, udstilling, vedtægtsændringer, medlemsgaver o.a.)
Årsmøde:
⦁ Dagen deles i to blokke med cervix relaterede emner om formiddagen og 

non-gyn om eftermiddagen med start 9.30. 
⦁ Foreløbigt program med mulige foredragsholdere udarbejdes som 

arbejdspapir og offentliggøres ved tilsagn fra foredragsholderne. 
⦁ Der bliver mulighed for fælles middag på restaurant i byen fredag aften.
⦁ Alle melder tilbage til SN om de foreslåede foredragsholder kan og hvordan 

de vil honoreres. Alle oplysninger bliver registreret i arbejdspapiret ”
Årsmøde - praktiske opgaver 2018”, som rundsendes når de sidste 
oplysninger er på plads.

⦁ DC har besluttet at der skal være mindst hhv 45 deltager til årsmøde og 20 
deltager til spisning for gennemførelse. 

1



⦁ Tilmeldings frist 01.02.18.
⦁ Link til spisestedets menu på hjemmesiden samt spisekort til årsmøde, så 

medlemmerne kan blive inspireret til aftenens menu. 
⦁ Tilmelding på hjemmesiden til hhv årsmøde og spisning.

Generalforsamlings punkter udover de formelle punkter
⦁ webmaster.
⦁ Efterbestilling af skåle, som blev anvendt til medlemsgave i 2017

⦁ Fremtidig kursusvirksomhed i foreningen. 
⦁ Temadag i august. 2018: øre, næse, hals finnåle og/eller thyreoidea finnåle.

Koncept: foredrag med patolog og kliniker samt workshop.
⦁ Temadag i serøse væsker med tilhørende kompendium

⦁ Orientering fra SST’s arbejdsgruppe (Susanne)
Ved 3. møde 28. august var fokus på gennemgang af evidensvurdering af 
litteratur til fokuserede spørgsmål.
⦁ HPV test som primær screening viser moderat evidens for at der over 10 år 

vil være 30 færre cancer tilfælde, når der screenes 100.000 kvinder, men der 
vil være 30 % flere, der får taget biopsier.

⦁ Screeningsinterval på 3 eller 5 år: de fleste studier viser at risiko for CIN3+ er 
den samme efter 5 år med negativ HPV test som efter 3 år med negativ 
cytologi.

⦁ Screeningsstart og -interval for vaccinerede kvinder: Der er begrænset viden 
om hvordan disse kvinder skal indgå i screeningsprogram. De fundne 
guidelines anbefaler samme screening som til ikke vaccinerede pga at 
vaccinen kun dækker 70 % af cancer tilfældene også selvom der er indirekte 
evidens for at mindste screeningsintervaller og udskyde screeningsstart.

På mødet fremgik det, at der i DK er en stor mulighed for at indføre overordnede 
retningslinier for screening men samtidig få afprøvet uafklarede 
spørgsmål/problemstillinger/dilemmaer ved pilotstudier i regionerne.

⦁ Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette)
⦁ Nyt konsept for årsmøde og temadag. Årsmøde 2.marts 2018, Temadag 

august 2018
⦁ DKLS 2016 på hjemmesiden

⦁ Evt.
⦁ Tid og sted for næste møde: Januar 2018
⦁ Fagligt udvalg i DBIO søger værtsskabet til IFBLS verdenskongres, som 

afholdes i København 01. – 05. september 2020. MS foreslår at DC bidrager 
med emner som f. eks arbejdsglidning, hvordan varetages screeningen i DK. 

⦁ HH tager kontakt til DPAS vedr. cytologisession på DPAS´s årsmøde. 
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