
 
 
Formandens beretning 2019-2020 
 
Status 
Foreningen havde i februar 2020 180 medlemmer, der har modtaget 7 nyhedsbreve i løbet af 
perioden. Der blev afholdt tre bestyrelsesmøder.  
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2019 
Årsmødet blev afholdt fredag d. 1. marts ”På Bjerget” ved Vejle Sygehus. Formiddagen drejede sig 
om cervixcytologiske aspekter og eftermiddagen handlede om andre cytologiske emner. 
Formiddagen bød bl.a. på histologisk gennemgang af KBC (kolposkopisk vejledte biopsier og 
cervixskrab) krydret med cases og diskuteret i forhold til Sundhedsstyrelsens nye nationale kliniske 
retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen. Efter frokost var emnerne mamma- og 
axilcytologi, digital patologi, p-EBUS og hTERT på urincytologi. Og endnu en gang meget flotte 
evalueringer fra deltagerne - tak for det! 
 
Bestyrelsen havde i år valgt at afholde generalforsamling midt i Årsmødet – lige før frokost. Der 
var ingen indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. Set i forhold til det faldende 
deltagerantal i forbindelse med Årsmødet ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse af om 
arrangementet fortsat skulle afholdes på en arbejdsdag – alternativt lørdag. Der var størst 
interesse for at fastholde første fredag i marts. De tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, 
modtog alle genvalg. Formanden varslede et generationsskifte i bestyrelsen de kommende år og 
opfordrede alle til at foreslå nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Temadag 2019 
Årets kursusdag d. 22. august handlede denne gang om cervixcytologi og hvilken betydning den vil 
have i en set-up med primær HPV screening. Bestyrelsen havde i samarbejde med Axlab fået 
Anneke van Driel til at komme og fortælle om de hollandske erfaringer med dette. Derfor foregik 
dagen på engelsk.  Desuden medbragte hun også slides til en mikroskopi workshop, der også blev 
afholdt i løbet af dagen. Som en ud af de 17 deltagere, Anita Høvenhoff, bl.a. skrev i sit referat af 
dagen på hjemmesiden: ”En indholdsrig dag med HPV i centrum, men også et cytomorfologisk 
”brush-up” af såvel benigne som abnorme forandringer i cervix”. Undervisningsmaterialet blev 
som sædvanligt udleveret til deltagerne efter kurset. 
 

Planlægning af årsmødet i 2020. 
Bestyrelsen har hele året arbejdet med planlægningen af næste års cytologiske årsmøde fredag d. 
6. marts i 2020, hvor vi igen tilstræber et program med en indholdsmæssig balance mellem 
cervixcytologi og anden cytologi, således at der skulle være noget for alle. 
 



 
Temadagen 2020 
Bestyrelsen er i gang at lægge sidste hånd på årets temadag torsdag d. 27. august, der igen 
afholdes i Bioanalytikeruddannelsens lokaler på VIA University College i Skejby. Her har vi 
muligheden for at lave mikroskopiworkshops, som er altafgørende, for den måde vi laver 
efteruddannelse på. I år er emnet Serøse væsker og i forbindelse med kurset udleveres et 
kompendium om serøse væsker udarbejdet af Marianne Schou, Susanne Nielsen og Dorthe 
Ejersbo. Programmet med undervisere mv. vil blive tilgængeligt på hjemmesiden efter Årsmødet 
og det er også her man skal tilmelde sig.  
 
 
Bestyrelsesarbejdet 2019-2020 
Dansk Cytologiforening fik nyt logo, som blev taget i brug efter Årsmødet 2019. 
 
Forslaget fra sidste generalforsamling om at udvikle en kompetencegivende diplomuddannelse i 
præscreening af udvalgte histologiske prøver arbejdede vi videre med, da bestyrelsen lavede en 
behovsundersøgelse, som alle afdelingsledelser på patologiafdelingerne (og DPAS bestyrelse) fik 
tilsendt i december 2018. Vi fik generelt meget positive tilbagemeldinger fra afdelingerne, men da 
det viste sig, at bestyrelsen i DPAS ikke ønskede at indgå i et samarbejde om en 
kompetencegivende diplomuddannelse for bioanalytikere, valgte vi at stille sagen i bero. 
 
Bestyrelsen markerede i 2019 Papanicolaou’s fødselsdag d. 13. maj med quiz m.m. med præmier 
på hjemmesiden. 
 
Formanden for Dansk Cytologiforening deltog i et møde i december 2019 på Patologi, AUH 
sammen med Marianne Schou. De var inviteret af afdelingsledelsen til en uformel diskussion om 
mulige fremtidsperspektiver: arbejdsområder og kompetenceudvikling for klinisk cytologi og os 
der arbejder med den. 
 
Repræsentation 
DKLS 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i 
efteråret 2019 Årsrapport 2018. Den kan ses på foreningens hjemmeside. Der har også været en 
øget mødeaktivitet og mailkorrespondance i det forgangne år, fordi DKLS arbejder med 2. 
delrapport om engangstilbuddet til ældre kvinder med fokus på opfølgningsresultaterne. 
Styregruppen er medforfattere på en national artikel om samme emne. Dorthe er foreningens 
repræsentant i styregruppen. 
 
EFCS og EACC 
EFCS Cytologikongressen i 2019 foregik i Malmø fra d. 16.-19. juni. Susanne holdt et indlæg i CT-
sessionen, der handlede om implementering af primær HPV screening i Norden. Der blev afholdt 
QUATE eksamen, hvor der var 4 danske bioanalytikere deltog. Marianne Schou og Dorthe Ejersbo 
havde oversat det skriftlige eksamensmateriale til dansk. Næste EFCS Cytologikongres vil foregå 
fra d. 4.-7. oktober 2020 i Wroclaw i Polen. Der vil der også blive afholdt QUATE eksamen. Næste 
QUATE eksamen vil foregå i forbindelse med EFCS Tutorial i Trieste i Italien d. 12. juni 2020. 



 
Den Nationale Styregruppe for LivmoderhalskræftScreeningen (NSLS) 
Vi er jo så heldige, at Susanne Nielsen både er medlem af den nationale styregruppe for 
livmoderhalskræftscreeningen og medlem af DC’s bestyrelse. Derfor følger bestyrelsen det store 
arbejde i NSLS tæt.  Der bliver arbejdet med en kommunikationsplatform på Danske Regioners 
hjemmeside, overordnet planlægning og igangsættelse af det nationale implementeringsstudie af 
primær HPV screening pr. 1. september 2020, implementering af forskellige triagemåder af ASC-
US/LSIL, flowcharts og screeningsalgoritmer, visiteringsalgoritmer,  national kodevejledning, 
national audit, implementering af selvopsamlede prøver, biobank m.m.m. 
 
Bestyrelsesarbejdet 2020-2021 
Vi skal planlægge en ny temadag og et nyt årsmøde i 2021. Susanne, Marianne og Dorthe skal 
færdiggøre et nyt kompendium om serøse væsker. Vi skal arbejde videre med 
kompetenceudvikling af cytobioanalytikere. Bestyrelsen vil afholde et møde med repræsentanter 
fra alle regioner om fremtidens cytologi og cytologiforening. 
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