
Generalforsamling i Dansk Cytologiforening

Fredag d. 3. marts 2023 kl. 11.45-12.30

Referat

1. Valg af ordstyrer: Hans Bøttcher

2. Beretning fra formanden:
● Aktiviteter:

o Årsmøde 2022 blev aflyst, men generalforsamling blev afholdt online.
o Årsmøde 2023 blev planlagt.
o Diplommodul i eksfoliativ ikke-gynækologiske cytologi blev afholdt for første gang med

stor succes.

Beretning godkendt.

3. Beretning fra udvalg o.a.
EFCE 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.

DKLS:
● Årsrapport 2021 kan ses på DC´s hjemmeside.
● Nye DKLS indikatorer

På DKLS´s udviklingsmøde jan. 2023 påbegyndte udvikling af nye indikatorer, som bl. a.
inkluderer kvinders forløb i gynækologisk regi. Følgende indikator muligheder blev diskuteret:
o Antal konus, diagnosefordeling, resektionsrande - og transformationszone forhold
o Antal KBC, diagnosefordeling
o Svartider på KBC prøver.
o National Audit er, på opfordring fra NSLS, foreslået opgjort i DKLS rapport.
o Patologi data fra vaccinationskohorter har længe været et DKLS ønskes, men tilgangen til

pålidelige vaccinations data har været en udfordring. Det forventes at nye muligheder bliver
tilgængelige

NSLS:
● Differentieret primær HPV screening bliver løbende evalueret ved milepæle for såvel cytologi-

som KBC opfølgning. Data er stadig for små til officielle udmeldelser, men det endelige
screeningsprogram forventes inden for 1.5 – 2 år.

● Screening af vaccinations kohorte. Data fra TRIAL 23 projektet med sammenligning af
vaccinerede og ikke vaccinerede forventes publiceret inden længe.

http://www.efcs.eu
http://www.efcs.eu


● Strategi for national audit. Aktuelt foregår audit regionalt uden nationale opgørelser.
NSLS har bedt DKLS om at udvikle nye indikatorer mhp nationale data.

● Indikation for egnethedskriterier og fuld mikroskopi af nye cytologiske kategorier.
NSLS fagudvalg laver beskrivelse til publicering på hjemmesiden efter endelig godkendelse i
NSLS.

● Selvopsamlet prøve i forbindelse med 2. påmindelse i screeningsprogrammerne, forventes
fuldt implementeret i DK i løbet af 2023

Beretninger fra udvalg godkendt

4. Forelæggelse af revideret regnskab. Regnskab godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
A. Bestyrelsen:
● Generationsskifte

For at lette det forestående generationsskifte i Dansk cytologiforening foreslår bestyrelsen:
Bestyrelsen i Dansk cytologiforening kan i en overgangsperiode fra 2023-2026 udvides med et til
to medlemmer.

B. Indkomne forslag fra medlemmerne senest 17.2.23: Ingen

Forslag vedtaget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
● Dorthe Ejersbo er på valg. Genvalgt
● Marianne Schou er på valg. Genvalgt
● Julie Simonsen er på valg og ønsker ikke genvalg.

Nye bestyrelsesmedlemmer valgt:
● Heba Al-Saodi fra Odense
● Martin Jensen fra Århus
● Anette Vad fra Næstved

7. Valg af revisor
Jette Christensen er på valg. Genvalgt

8. Eventuelt
● Medlemmernes forventninger til fremtidens foreningsarbejde.
● Vi ser frem til at nye kandidater til bestyrelses arbejdet melder sig, så foreningen kan fortsætte

med nye kræfter og nye initiativer.

Emne forslag til temadag:
● Thyreoidea finnåle
● Kvalitetssikring MGG
● Akkreditering, beskrivelse af kompetencevedligeholdelse
● Eksterne kvalitetssikring ved mikroskopipræparater.


