
 
 
 
Dagsorden til digitalt bestyrelsesmøde mandag d. 26. april fra12.30-15.30 
Virtuelt møde via Zoom 
 
Deltagere: Dorthe E, Marianne S, Helle L, Henriette N, Julie S og Susanne N. 
 
Velkommen til Julie 
 
1. Valg af referent: Susanne 
 
2. Konstituering af bestyrelsen: Fortsætter uændret med Dorthe som formand, Marianne 

som næstformand, Helle kasserer, Henriette webmaster, Susanne sekretær og Julie 
medlem. 

 
3. Forslag til nye punkter til dagsorden. Ingen ændringer 
 
4. Bordet rundt – hvordan går det? 

 RN: isocertificering med akkreditering for cervixcytologi, HPV, mamma, lunge og ØNH 
inkl immunhistokemi og molekylærbiologi. 

 RM: I gang med akkreditering af hele afdelingen. Udvikling af diplom modul i non-gyn 
cytologi. Fokus på præpareringsteknik vedr. bl. a. koagler. Kompetenceprofiler og 
vedligeholdelse af disse. Paris Systemet til urincytologi er indført 

 RS: Cytter ser på CIN tec+ 
 RSJ: Implementering af Cobas prime og Cobas 6800 med opstarts problemer, men 

virker nu. 
 
5. Status NSLS:  

 Differentieret primær HPV screening startet 1.1.21. 
 Invitationsalgoritmen tilpasset, så det tilstræbes at kvinder som 1. undersøges med 

cytologi, 2. er ældre end 27 år, 3. yngre end 30 år, samt 4. har ulige fødselsdato 
inviteres til HPV screening om 3 år.  

 Udfordring med hvordan en normale cytologisk kontrolprøve på kvinder født på ulige 
dato (især 30 – 46 årige) kan returnere til 5 års screeningsprogram. Det kræver HPV 
test. En løsning med pop-up besked bliver afprøvet. 

 Selvopsamlet prøve: Arbejdsgruppe arbejder på nationale implementering i efteråret 
2021 med regional opsætning af Region H´s IT løsning. 

 
6. Status DKLS: 

 Årsrapporten ønskes udvidet med mere diskussion af resultaternes praktiske-, kliniske 
konsekvenser og forbedringspotentialer og at der bør tilstræbes en bedre balance 
mellem det store volumen af data og det deraf afledte praksisorienterede arbejde med 
klinisk kvalitets forbedring. 

 DKLS møde 28.4.21 med gennemgang af indikatorerne. Sendes til høring i bl. a. DC. 
 

7. Status på udvikling af diplommodul 
 Programmet er klar og der er fundet undervisere til alle organ typer.  



 
 

8. Planlægning af Årsmøde 2022. 
4. marts 2022 
Program fra sidste år finpudses. 
 Cytologiens roller i fremtiden – hvad med uddannelse og efteruddannelse i hhv Norge, 

Sverige og Danmark (Dorthe laver oplæg) 1,5 time 
 Reservelæge Lærke Valdsoe Bruhn om Opfølgning efter konus. (Julie) 30 min. 
 Generalforsamling 45 min. 
 Frokost 1 time 
 Coloncancerscreening med cases Patolog Jan Lindebjerg, Klinisk Patologi, Vejle sygehus 

45 min 
 Screening af colonpolypper ved cytobioanalytiker 

 Lungecancer screening v. klinisk lektor Zaigham Saghir, Region H/Herlev hospital. 30 

min 

 
9. Forslag til nye arbejdsopgaver i bestyrelsen (Udsættes til næste møde) 

 
10. Økonomi. Pænt overskud, Kontogebyr til banken er hævet. Udenlandske transaktioner 

hører hjemme under gebyr. 
 
11. Hjemmeside. Meget overskuelig og præsentabel hjemmeside.  

Bliver opdateret løbende med bl. a. tjek af link og nye tilføjelser. Forslag til 
ændringer/forbedringer er altid velkomne. 

 
12. Nyhedsbrev. 

 Bestyrelsen har konstitueret sig selv og fortsætter uændret med Dorthe som formand, 
Marianne som næstformand, Helle kasserer, Henriette webmaster, Susanne sekretær 
og Julie ordinært bestyrelsesmedlem. 

 Virtuel tutorial i juni med cases. 
 PR for diplom med tilmeldingsfrist 7. juni og opstart september. 
 Bestyrelsen er i gang med planlægning af årsmøde 4. marts 2020 

 
 
13. Eventuelt   

 Ny mødedato i Vejle: 16.9.21 
 
 
 


