
 

 
 
Årsberetning 2022-2023 
 
Status 
Foreningen havde i februar 2023 176 medlemmer, der har modtaget 3 nyhedsbreve i løbet af 
perioden. Der blev afholdt 2 bestyrelsesmøder i maj og august 2022 i Vejle og resten af 
bestyrelsesarbejdet er foregået pr. mail. 
 
Aktiviteter 
Årsmødet 2022 
Årsmødet i Dansk Cytologiforening i 2022 blev igen aflyst pga. corona-restriktionerne, men 
generalforsamlingen blev afholdt digitalt fredag d. 4. marts 2022 med deltagelse af flere afdelinger.  
 
Årsmødet 2023 
Bestyrelsen planlagde i 2022 et nyt Årsmøde, som løber af stablen fredag d. 3. marts 2023. Vi håber, 
at I bakker op om foreningen ved at komme til Vejle og tage del i arrangementet, der har nordiske 
deltagere i år og en stor firmaudstilling.  Generalforsamlingen afholdes som vanligt under årsmødet, 
hvor vi bl.a. skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen. 
 
Diplommodul i eksfoliativ ikke-gynækologiske cytologi 
Det nye diplommodul i eksfoliativ ikke-gynækologisk cytologi (urincytologi, serøse væsker og 
luftvejscytologi inkl. EBUS-TBNA), der er en kompetencegivende videreuddannelse i klinisk cytologi, 
blev afviklet som deltidsstudie fra september til december 2022 på VIA University College i Skejby.  
Den modulansvarlige er lektor Birte Bunch Larsen og Dorthe Ejersbo, som repræsentant for Dansk 
Cytologiforening, har været involveret i både planlægning og afvikling af modulet. Der var 13 
deltagere og alle bestod eksamen. 
Diplommodulet i eksfoliativ ikke-gynækologisk cytologi er udbudt igen i 2023 og vil foregå fra 
september 2023 til januar 2024. 
I øjeblikket afvikles et andet nyt cytologisk relevant diplommodul, der hedder: Histologisk 
mikroskopi og fortolkning på Professionshøjskolen Absalon i København.  
 
Repræsentation 
DKLS 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreeningen (DKLS) udsendte i 
sommeren 2022 Årsrapport 2021. Den kan ses på foreningens hjemmeside.  
Susanne Nielsen er foreningens repræsentant i styregruppen. 
 



EFCS og EACC 
I 2022 blev der ikke afholdt EFCS Kongres i Europa, da den internationale IAC kongres sammen med 
ASC annual meeting blev afholdt i november 2022 i Baltimore, Maryland, USA.  
EFCS Tutorial i Trieste blev afviklet i sommeren 2022 med dansk deltagelse. Desuden blev der for 
nylig afholdt et gratis webinar i lungecytologi. Det er tilgængeligt på www.efcs.eu 
 I 2023 bliver der afholdt Europæisk Cytologikongres i Budapest fra 1.-4. oktober. Læs mere her: 
www.efcs.eu 
Den europæiske komite for Cytotechnology (EACC) arrangerer en CT-dag på kongressen i år. 
Dorthe er national repræsentant i EACC og i EFCS sammen med Lene Buhl Riis, formand for DPAS. 
 
Den Nationale Styregruppe for LivmoderhalskræftScreeningen (NSLS) 
Den delvise implementering af HPV-baseret screening for livmoderhalskræft i Danmark startede i 
2021. Implementeringen bliver løbende evalueret. NSLS forventer i løbet af de næste par år at have 
afklaret fordele og ulemper ved hhv. cytologi- og HPV-screening, således at fremtidens 
screeningsprogram for livmoderhalskræft i Danmark kan præsenteres i løbet af 2024. 
Det forventes, at selvopsamlet prøvetagning bliver et landsdækkende tilbud til HPV-screening ifm. 
anden påmindelse om deltagelse i 2023. På hjemmesiden www.regioner.dk/nsls/viden kan man 
finde supplerende information. 
Susanne Nielsen er foreningens repræsentant i NSLS. 
 
Fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet 2023-2024 

 Opdateret udgave af uddannelsesplanerne fra 2011 jf. nye europæiske guidelines. Der 
mangler oplæringsplaner for præscreening af finnålsaspirater /histologi og ROSE mm.  

 Fælles Intern og ekstern kvalitetskontrol i det cytologiske laboratorium? 
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