
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            

Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 5. december 2019 fra 9.30-15.30 
Afholdes i Conrads´, Søndergade Vejle  https://conrads.dk/kontakt 
 
Deltagere: Marianne Schou (MS), Helle Lanner (HL), Henriette Nielsen (HN) og Susanne Nielsen 
(SN) 
Afbud: Dorthe Ejersbo og Henrik Hager 
 
 
Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Status på økonomi: Intet udestående og pænt overskud.  

5 udstillere har melgivet tilsagn til årsmødet 2020: Axlab, Roche, Triolab, Hologic og formentlig 
AH-diagnostik. Olympus afventer tilbagemelding. 

 
3. Endelig plan for Årsmøde 6. marts 2020 (inkl. Hvem gør hvad – vi mangler en kaffepige)  

a. Endelige program, - mangler emne i stedet for ROSE ifm ØNH. Forslag om screening for 
lungekræft (MS) 

b. Opdatering af to do liste 
 

4. Generalforsamling d. 6. marts 2020  
a. Feedback på hjemmesidens konkurrence og cytologiens dag.  
b. DC og bestyrelsessammensætning i fremtiden. 
c. Fremtidens cytobioanalytikers kompetencer. 

DC har fået en henvendelse fra Tine Meyer, ledende bioanalytiker AAUH vedr. DC´s tanker 
om fremtiden cytologi, forventede cytologi kompetencer og efteruddannelse. 

 Fremtidens cervixcytologi med primær HPV screening og cytologi som triage, vil kræve 
cytobioanalytikere af høj faglig standard.  

 DC har uddannelses planer til basis uddannelse indenfor cervix, lunge, urinveje og 
serøse hulrum. Forslag om tilsvarende inden for finnåle.  

 Forslag om møde med repr. fra alle regioner ved et ekstraordinær bestyrelsesmøde 
vedr. fremtidens cytologi. Emner til dagsorden kan være hvilke kompetencer der 
ønskes/forventes, foreningens arbejde og kursusvirksomhed samt hvordan 
kvalitetssikrer vi cytologien i hverdagen. 

.  
 

https://conrads.dk/kontakt


5. Planlægning af Temadagen 2020 om serøse væsker. 
 
Dato: forslag 27.8.20 Foredragsholdere kontaktes (DE) 
Program:  Temadagen opbygges med teoretisk gennemgang af serøse hulrum og diagnostik af 
tumorer i pleuravæske med dertilhørende workshop af Henrik Hager og tilsvarende med 
ascitesvæske ved Doris Schledermann. Derudover vil der være indslag vedr. generel 
prøvetagning og behandling af maligne mesoteliomer ved kliniker (MS).  
Cases til workshop: Hvad har Henrik og Doris af tanker om workshop, har de præparater eller 
skal vi finde nogle? Forslag om at udvælge 10 repræsentative præparater til workshop 
efterfulgt af gennemgang. (DE kontakter Henrik og Doris vedr. materiale til workshop – har de 
selv materiale eller skal vi hjælpe til?) 
 
DC vil tilbyde nyt dansk kompendium, som udleveres på kurset.  

 
6. Nyt fra Den Nationale Styregruppe for livmoderhalskræftscreeningen (Susanne). 

a. Forventet opstart 1.5.20 af differentieret primær HPV screening, dog mangler endelig 
godkendelse i sundhedsdirektørkreds og SST. Der er planlagt to møder inden opstart til bl. 
a. endelige godkendelse af:  

 plan for differentieret implementering af HPV screening 

 flowcharts vedr. cytologi screening for 23-29 årige, 30-59 årige og HPV screening for 30-
59 årige samt exit test for 60-64 årige. 

 Kodevejledning inkl samlekoder til screeningsprogrammet. Endelig færdiggørelse afventer 
godkendelse og oprettelse af NSLS nye kode ønsker i DPAS´s informatikudvalg. 

 Kvalitetsstandarder for HPV test og cytologi triage test. 
b. Selvopsamlet prøve forventes implementeret ultimo 2020 eller primo 2021. 
c. Danske Regioners hjemmeside med NSLS´s godkendte dokumenter. 
d. Patobankens indkalde og svarmodul arbejder på tilpasning af visiteringsalgoritmer i forhold 

til differentieret implementering af HPV. 
e. Afventende opgaver inkl afklaring er biobank og audit procedurer med nationale opgørelse 

 
7. Nyt fra DKLS (Dorthe). Udsættes til næste møde.  
 
8. Nyt om hjemmesiden. 

Link til litteratur forbliver og Bethesda klassifikation til urin tilføjes. Alle er velkomne med nye 
emner.  

 
9. Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette) 

 Endelige program til årsmødet på hjemmesiden med sidste tilmeldingfrist 20.2.20 

 Generalforsamling med foreløbig dagsorden kan ses på hjemmesiden jf punkt 4. På 
generalforsamlingen vil der i forbindelse med valgt til bestyrelsen blive plads til nye 
kræfter. 

 Temadag om serøse væsker 
 

 
10. Evt. 



Tid og sted for næste møde: forslag om møde inden årsmødet til afpudsning d.  


