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Bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 28.august 2019 fra 10-15.30 
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C 
 
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Helle Lanner (HL), Henriette Nielsen (HN) og 
Susanne Nielsen (SN) 

Ikke til stede: Henrik Hager (HH),  

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 
2. Status på økonomi: Der er pænt overskud når alle indtægter og udgifter efter temadag er på 

plads. 
 
3. Evaluering af Temadagen d. 22. august 2019:  

Meget flotte evalueringer og en rigtig god dag.  
Deltager Anita Høvenhoff fra Vejle har tilbudt at skrive referat til hjemmesiden. 
Dorthe kontakter Axlab med tilbagemelding og Susanne giver tilbagemelding til Anneke.  
 

4. Endelig plan for Årsmøde og generalforsamling d. 6. marts 2020 (Hvem gør hvad) 
Lokale er booket 2 år frem (HN) 
Emne- og foredragsholderforslag til årsmødet 
Gyn blok:  
 Cervixcytologien fremtid – hvor er vi og hvor skal vi hen (60 min) v. Susanne Nielsen 
  T23 projekt ved læge ph.d Lise Tramsborg, Københavns Universitet. (SN) 
Non-gyn blok 
 Screening af colonpolypper ved cytobioanalytiker (Hjørring) (HL) 
 Coloncancerscreening (MS) 
 Rose på ønh materiale (DE) 
 
Alternativt forslag: Kvalitetskontrol af cytologisk materiale, bl. a extern kvalitetssikring, f. eks UKneqas. 

 
 
5. Forslag til emne for Temadagen 2020 

Serøse væsker  
Henrik Hager om pleuravæsker og Doris Schledermann om ascites. DE kontakter Henrik og 
Doris. 
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Kliniker om generel prøvetagning og behandling af malignt mesoteliom. MS kontakter kliniker. 
SN tilpasser program. 
 

6. Nyt fra Den Nationale Styregruppe for livmoderhalskræftscreeningen (Susanne) 
 AF og DR er i dialog om opbygning af hjemmeside. Opstart tidspunkt er uafklaret. 
 National instruks vedr. selvopsamlet prøve er sendt til vurdering i SST i samarbejder med 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
 Selvopsamlet prøve ved 2. reminder:  

o tilbydes målgruppen 23-64 år Er der evidens for anvendelse af selvtest på unge? 
Spørgsmål til NSLS (SN). 

o Afprøvning i implementeringsfasen med tilbud af 2 x selvopsamlet prøve (12 mdr. 
mellemrum) til ikke regelmæssige deltagelse af 60-64 årige inden exit af 
screeningsprogrammet. Dette vil resultere i opdatering af visiteringsalgoritmen på 
patologiafdelingerne. 

o Sundhedsdirektørkredsen beslutter endelig invitationsstrategi: 
 Kvinden kan via link i invitationen framelde sig tilsendt prøvekit (opt-out) 
 Kvinden kan via link i invitationen aktivt bestille prøvekittet (Evelyn 

Brush)(opt-in) OBS bør produkt navn anvendes – spørgsmål til NSLS (SN)  
o Opfordring til implementering hurtigst muligt – gerne i 2020 

 Differentieret implementerig af HPV screening 
o Fagudvalg forventer at fremlægge plan for monitorering af effekt samt national 

retningslinje for implementering ved næste NSLS møde i september. 
o De administrative repr. Arbejder på klargøring af omkostninger til 

økonomiforhandlingerne med deadline juni 2019. 
 Forskelsbehandling af kvinder med samme diagnose (fx ASCUS og HPV positive) 

o NSLS enig om at forskellene er berettigede, men vigtigt med tæt monitorering til 
sikring af balance af antal over- og underbehandlede tilfælde. 

 Flowcharts har været i høring og der er indkommet kommentarer for cytologi-arm om bl. a. 
anvendelse af HPV RNA test. Elsebeth Lynge forventer at have præliminære data klar ved 
NSLS møde i november. Herefter kan det besluttes om mRNA kan udgå af flowcharts. 

 National SNOMED-kodevejledning  
o overdrages til Patobankens Indkalde- og Svarmodul for fremadrettet opdatering.  
o Fagudvalget arbejder videre med samlekoder, der skal sikre ens kodepraksis i DK 

samt forenkle dataudtræk til forskning. 
 Oprettelse af nyt fagudvalg vedr national audit: 

o Ved livmoderhalskræft og manglende opfølgning af kvinder med svære 
celleforandr. 

o BKK er tovholder og fagudvalget består af RHA, JHB, SL, MW og SN 
 Biobank 

o Der er lavet økonomiberegninger baseret på erfaringer fra Regions SydDK. 
Sundhedsdirektørkredsen er orienteret om status.  

o Hvor mange kvinder siger nej til biobankning af eget materiale og hvordan bliver 
det registreret? Følger cytologiske prøver de samme regler som vævsanvendelses 
register? Spørgsmål til næste NSLS møde (SN) 
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7. Nyt fra DKLS (Dorthe). 
DKLS rapport er under udarbejdelse og forventes i høring i oktober. Er udsat pga sygemelding i 
kompetencenter, som står for statistik del. 
Møde om engangstilbud udsat jf ovenstående. 

 
8. Nyt om og til hjemmesiden (nyt logo) 

 DC har modtaget forslag til DC logo fra grafiker, som bestyrelsen vurderer som et friskt nyt 
tiltag. HN kontakter grafiker for endelig godkendelse og ibrugtagning. 

 Dansk Quate eksamen Juni 2020 i Italien sættes på hjemmesiden. 
 Markering med konkurrence af dansk cytologidag og fejring af Papanicolauos fødselsdag. 

Konkurrence tages op på generalforsamlingen om det er noget DC skal fortsætte med årligt 
f. eks i maj måned. 

 
 
9. Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette) 

 Foreløbigt program til årsmøde (efter tilsagn fra foredragsholdere - deadline 20.9) 
 Temadag om serøse væsker i august 2020. 
 Evaluering af temadag med hovedpunkter.  
 Nyt logo 
 Quate juni 2020 i Italien 

 
10. Evt. 

Tid og sted for næste møde inden Årsmødet. December 5 eller 18? 
 


