
 

 

 

Bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 10. januar 2018 fra 10-15  
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C  
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php  
 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Helle Lanner (HL), Marianne Schou (MS), Henriette Nielsen (HN) og 
Susanne Nielsen (SN) 
Afbud: Henrik Hager (HH) 
 
Referat 
1. Valg af referent: SN 
 
2. Godkendelse af dagsorden.  
 
3. Status på økonomi (støtte til kongresdeltagelse). Der er overskud på kontoen og plads til støtte til 
ECC kongresdeltagelse i Madrid. Årsmøde og kommende finnålskursus forventes at give et lille 
overskud 
 Skønnet udgift til ECC kongres i Madrid ca 7000 kr.  

Deadline for ansøgning i dbio´s udviklingsfond er 1.3.18.  
SN søger om tilskud, da ECC har inviteret til indlæg om danske forhold på bioanalytiker session vedr. 
status for HPV screening i Europa. 

 
4. Endelig plan for Årsmøde og generalforsamling d. 2. marts 2018 (Hvem gør hvad)  
 Deadline for tilmelding til årsmødet er 2.2.18 
 Foreløbig dagsorden til generalforsamling senest. 19.1. 2018 på hjemmesiden. Endelige dagsorden 

og beretning senest. d. 23.2.18 
 Liste over praktiske opgaver opdateres. 
 Fællesspisning: forslag til spisested: Hviids vinstue tæt på Sygehuset 
 Punkt på generalforsamling: Hvordan skal strukturen være på fremtidige årsmøder. 
 
5. Overordnet planlægning af Temadagen 2018.  
Katalin Kiss har givet tilsagn om finnålskursus i ØNH finnåle inkl thyreoidea d. 29.8.18 i uge 35. 
Afventer program fra Katalin.  
Kursusgebyr 1.700 kr. mindste deltagerantal 10. Bindende tilmeldings senest 6. april 2018 til Helle Lanner 
hsl@rn.dk  
Henvendelse til DPAS mht orientering om temadagen (DE). 
 
6. Forslag til forbedringer af hjemmesiden. 
 Henriette er godt i gang med ændringer, som er foreslået. 
 Pia takkes for godt samarbejde med erkendtlighed. Henriette honoreres for posten som 

webmaster. 
 Tilmeldingsformular til hhv årsmøde og fællesspisning er klar til hjemmesiden.  

 
7. Udarbejdelse af høringssvar til de nye anbefalinger fra SST . 



 

 

Høringssvar fra DC: 
Nedenfor stikord til høringssvar. SN udarbejder udkast, som sendes til resten af bestr. senest fredag. 
Bestyrelsen forholder sig kritisk til udkast og melder tilbage senest mandag med forslag til ændringer. 
Formanden sørger for endelige udgave, som sendes til SST senest tirsdag d. 16.1. 

 Gennemarbejdet materiale. 
 s6. dot 9 Sikre repr. Fra DC i nationale styregruppe med henvisning til anbefalingerne angående 

testmetoder  
 Sikre deltagelse af personer med daglig håndtering af cyt. Test. 
 Højt udd. Niveau i DK skal bevares. DC tager medansvar ved at udbyde kurser, test på 

internationalt niveau samt uddannelsesprogram for cytobioanalytiker og yngre læger i 
hoveduddannelsesforløb. Formidling af anbefalinger til personale til implementering på 
laboratorierne. DC er velvillige overfor udpegning af repræsentant til NSLS 

 Fremtidig organisering. Uklart hvordan organiseringen vil blive og hvem der har den 
overordnede kompetence og mandat til udmøntning af implementering. 

 Mangler organisationdiagram da man i det foreliggende kan være i tvivl om NSLS og DKLS er 
sidestillet. Forslag til organisering: NSLS overordnet besluttende organ med godkendelse af 
SST. Arbejdsgrupper under NSLS er DKLS, gruppe til flow chart af udredning og kontrolforløb 
mhp opgørelse af effektmål, kodegruppe og HPV gruppe. 

 Auditopgørelse på NSLS/DKLS niveau i stedet for i regionale styregrupper mhp samling af 
regionale data til nationale data, som et billede på progressionen i kvaliteten. 

 S. 27 Krav til afd/bioanalytiker ang. Prøveantal. For at vedligeholde rutine og kompetencer bør 
morfologi af celleprøver udgøre en væsentlig del af arbejdsfeltet for en cytobioanalytiker. 
Herved forstås alle typer af celleprøver. Ved HPV test og triage med cytologi stilles endnu 
større krav til morfologivurdering idet cytologi bliver en diagnostisk prøve og ikke en 
screeningsprøve sv. t. portiobiopsier. 
Spørgsmålet er hvilken gavn automatisk og guidet mikroskopi vil have i fremtiden, da det er 
baseret på screeningsprøver. Fuldscreening af alle HPV positiv prøver vil være mere 
tidskrævende. 

 S. 23 Uegnede prøver, - hvor relevant er tilbagemelding til praksis da uegnethedsraten opfylder 
standarden. Vil HPV test kunne afhjælpe uegnede celleprøver.  

 Flowchart kommenteres. 
 
8. Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette)  

 Ved sidste årsmøde var der en nedgang i deltagerantallet og konceptet er derfor ændret. 
Deltagerantallet er afgørende for årsmødet og kursernes gennemførelse og foreningens 
berettigelse.  

 Tilmeldingsformular til hhv årsmøde og fællesspisning er klar til hjemmesiden. Bestyrelsen 
foreslår Hviids vinstue, som ligger tæt på Sygehuset og tilbyder lækker mad til rimelige priser. 
Forslaget er naturligvis afhængigt af deltagerantal. 

 Temadag om ØNH finnåle inkl thyreoidea inkl. forplejning v. Kathalin Kiss i uge 34 2018. 
Deltagergebyr 1700 kr.  
Bindende tilmeldings senest 6. april 2018 til Helle Lanner hsl@rn.dk  

 
9. Evt.  
 
Tid og sted for næste møde 


