
 
 

 

Referat bestyrelsesmødet  

Mandag d. 2. maj 2022 på Conrads i Vejle fra 9.30 -15.30 

Deltagere: Dorthe Ejersbo, Marianne Schou, Helle Lanner, Henriette Nielsen, Julie Simonsen, 
Susanne Nielsen 

Referent: Susanne Nielsen.  

1. Andre punkter til dagsorden. 
a. Samling på hjemmesiden af alle henvisninger/link vedr. screening, udredning og 

behandling samt monitorering.  
Tilsvarende kan foretages vedr. non-gyn cytologi (lunge, urinveje m.m) 
 

2. Bordet rundt – hvordan går det? 
Flere regioner er i gang eller påtænker opstart af akkreditering. 
Digitalisering er i gang i flere regioner med lidt forskellige tilgange. 
Ny uddannelses institution er oprettet i Region Nord i Hjørring med optag 1.9.2022. 
Via opgraderer med 50 % øgning af antal bioanalytikerpladser. 
 

3. Konstitution af bestyrelsen og afklaring af fremtidigt generations skift. 
Bestyrelsen fortsætter som hidtil og medlemmer beholder deres opgaver. 
Pga det kommenende generations skifte indenfor de næste år, er bestyrelsen enige om at 
potentielle nye bestyrelseskandidater, kan starte efter næste årsmøde og fungere som føl 
inden fratrædelse af nuværende medlemmer. 
 

4. Status på diplommodul. 
Tilmeldingsfristen er udskudt til 7. juni.2022. 
Dorthe deltager i møde med VIA vedr. endelige planlægning af kurset og krav for 
gennemførsel. 
 

5. Opsamling på generalforsamlingen d. 4. marts 2022. 
På generalforsamlingen kom forslag om at genindføre samling af temadag og årsmøde over 
to dage. 
DC har besluttet at i 2023 afholdes årsmøde den 3. marts med diskussion af bl. a. 
medlemmernes ønsker for fremtidens cytologiforening.  
På efterfølgende bestyrelsesmøde tager DC stilling til fremtidens struktur afhængig af 
medlemmernes forslag samt årets kursusaktivitet. 

6.  Status på repræsentation i arbejdsgrupper  

NSLS:  

 Selvopsamlet prøve starter løbende i de forskellige regioner, efterhånden som de er 
klar.  
RH startede februar 2022. Øvrige regioner forventer opstart i løbet af 2022. 



 De første data fra milepæle af differentieret primær HPV screening ser fornuftige ud, 
men er stadige for sparsomme til at konkludere endeligt på. 

DKLS: 

 Arbejdsgruppen er udvidet med patient repræsentation. 
 Rapportens opbygning bliver justeret mhp overordnet ensretning af alle (livmoderhals, 

bryst og tarm) screeningsprogrammernes udgivelser. 
 Tilpasning af indikatorer er under udarbejdelse i forbindelse med differentieret 

implementering af primær HPV screening.  
 Overvejelser om at udvide monitoreringen med udredning og behandling af 

screeningsafledte prøver. I så fald ønskes arbejdsgruppen udvidet med kliniker 
repræsentant. 

 Overvejelser om at henvise indikatorer med relevant fagligt indhold og med store 
regionale forskelle til diskussion og afklaring i faglige organisationer som f. eks DPAS 
og DC. Et fagligt område som f. eks egnethedskriterier, kunne være et emne. 
 

7. Diskussion om hvordan vi fortsætter foreningsarbejdet i fremtiden? 

 § 2 Foreningens formål  
 
Stk.1 At samle de, der arbejder med og interesserer sig for klinisk cytologi til fremme for 
fagets praktiske og videnskabelige udvikling i Dansk Cytologiforening.  
Stk.2 At skabe et forum, hvor den faglige udvikling og andre aktuelle emner vedr. klinisk 
cytologi kan diskuteres. Bestyrelsen skal ud over at drive foreningen planlægge og afvikle det 
cytologiske årsmøde.  
Stk.3 At planlægge og arrangere efteruddannelse i klinisk cytologi for medlemmerne.  

 

Se punkt 5. 

Efterårets arbejde: 

 Planlægningen af årsmøde 2023. 

 Nordisk præsentation af cytologiens udvikling og fremtidsudsigter fastholdes (DE) 

 MC om egnethedskriterier (SN)  

 Forslag om indlæg af Nuklearmediciner Joan Fledelius fra Skejby mhp 
lungeudredning 

 Screening for lungecancer. (MS/DE) 

 Kahut ved Emina Islami fra Holligic samt præsentation af digital cytologi 

 Emner og forslag kan diskuteres i baglandet.  

 Plan B i forhold til evt ikke afholdt diplom modul  

 At afholde temadag/kursus i lunge cytologi. 

 

 



8. Portræt af de danske cytobioanalytikere (spørgeskema opgørelse).  

Bestyrelsesmedlemmerne, som repræsenterer en region, sørge for at lave en samlet 
besvarelse, som sendes til Dorthe. 

Dorthe laver telefon interview til patologiafdelinger, som ikke er repræsenteret i 
bestyrelsen. 

Den samlede opgørelse vil blive præsenteret på hjemmesiden efter sommerferien 

Deadline for tilbagemelding til Dorthe er inden sommerferien (uge 28) 

 

9. Økonomi.  

Der er overskud i beholdningen.  

Helle sørger for afregning af udestående til bestyrelsesmedlemmerne 

 

10. Hjemmeside:  

Henriette oplyser at der har været 2600 hits i april måneder,- dejligt at hjemmesiden bliver 
brugt.  

 Forslag om annoncering af DC´s hjemmeside i diverse fora.  

 Samling af relevante links vedr. cervixcytologi screening, kontrol og behandling, 
monitorering og lign. Tilsvarende kan foretages af orgen specifikke områder. Susanne 
kommer med udkast. 

11. Nyhedsbrev. Afventer endelige antal deltagere til diplom modulet. 

 

12. Eventuelt. 

Næste møde 21.6.22 hvis diplom modulet aflyses.  

Hvis diplommodul oprettes, afholdes næste bestyrelsesmøde først 25. august. 2022. 

Marianne og Dorthe melder tilbage til bestyrelsesmedlemmerne om hvilke lunge cases der 
er behov for til lungekurset. Afdelingerne bidrager i det omfang det er muligt. 

 

 


