
Generalforsamling i Dansk Cytologiforening

Fredag d. 5. marts 2021 kl. 12.30-13.30 som webinar (Zoom)

Referat

1. Valg af ordstyrer: Hans Bøtcher

2. Beretning fra formanden (Dorthe):
● I 2020 blev al aktivitet i DC aflyst pga corona
● Generalforsamlingen blev udskudt til 2021 og blev afholdt digitalt 5. marts.
● Nyt diplommodul om eksfoliativ ikke-gynækologisk cytologi er etableret som

kompetencegivende videreuddannelse. Diplommodulet blev udbudt i januar 2021 på VIA´s
hjemmeside med tilmeldingsfrist 7.juni og afvikles som deltidsstudie fra september til
december 2021

● Marianne, Dorthe og Susanne har færdiggjort Kompendium i klinisk cytologi: Serøse væsker.
Kompendiet kan gratis downloades fra DC´s hjemmeside.

Beretning godkendt

3. Beretning fra udvalg o.a.
● DKLS (DE/SN)

● Patient repræsentant i DKLS: Maja Ulrikka Bruun Laustsen
● Nye krav til DKLS rapport mhp at få en bedre balance mellem beskrivelse og fremvisning af

faktuelle resultater i forhold til indikatorernes relevans og konsekvenser.
Der ønskes mere fokus på diskussion af resultaterne mhp praktiske og kliniske konsekvenser
og evt forbedringspotentiale.

● 2. delrapport af engangstilbuddet for 70+ årige kvinder er udgivet og beskriver
opfølgningen af de HPV positive kvinder

● EFCS (DE) se beretningen.
Dorthe er national repræsentant i EFCS sammen med Lene Buhl Riis, der er formand for DPAS

● NSLS (SN)
Implementering af primær HPV screening for halvdelen af 30-59 årige kvinder er startet 1.1.21.
På hjemmesiden https://www.regioner.dk/nsls/viden findes følgende dokumenter vedr.
screeningsprogrammet:
● Notat vedr differentieret implementering af HPV screening. Godkendt af NSLS 17.

september 2019.pdf
● Oversigt over Flowcharts i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.pdf
● Flowchart 23-29 år. NSLS godkendt den 17. juni 2020.pdf
● Flowchart 30-59 år Cytologi. NSLS godkendt den 17. juni 2020.pdf
● Flowchart 30-59 år HPV (3 stk). NSLS godkendt den 17. juni 2020.pdf
● Flowchart 60-64 år. NSLS godkendt den 17. juni 2020.pdf
● Kvalitetsstandarder i laboratorierne.pdf
● Plan for monitorering og evaluering.pdf
● Invitationer og påmindelser.pdf

https://www.regioner.dk/nsls/viden
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/2021_01_08-notat-vedr-differentieret-implementering-af-hpv-screening.-godkendt-af-nsls-17.-september-2019.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/2021_01_08-notat-vedr-differentieret-implementering-af-hpv-screening.-godkendt-af-nsls-17.-september-2019.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/oversigt-over-flowcharts-i-screeningsprogrammet-for-livmoderhalskraft.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/flowchart-23-29-ar.-nsls-godkendt-den-17.-juni-2020.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/flowchart-30-59-ar-cytologi.-nsls-godkendt-den-17.-juni-2020.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/flowchart-30-59-ar-hpv-3-stk.-nsls-godkendt-den-17.-juni-2020.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/flowchart-60-64-ar.-nsls-godkendt-den-17.-juni-2020.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/kvalitetsstandarter-i-laboratorierne.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/2020_10_19-plan-for-monitorering-og-evaluering.pdf
https://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/afdelinger/afdeling-for-folkeundersogelser/national-styregruppe-for-livmoderhalskraftscreening/dokumentsamling/07.01.2021_invitationer-og-pamindelser.pdf


Til evaluering af programmet måles bl. a. på opfølgning, kontrol og behandling af
screeningsafledte fund.

Hertil har DSOG https://www.dsog.dk/gynkologi udarbejdet Nationale Kliniske Retningslinjer
(NKR):
● Flowchart 1: Udredning på mistanke om dyslasi – DSOG guidelines 2012
● Flowchart 2: Udredning af kvinder over 60 år med positiv high risk HPV test
● Flowchart 3a: Kontrol efter keglesnit – alle aldre – frie rande
● Flowchart 3b: Kontrol efter keglesnit – alle aldre – IKKE-FRIE/ikke vurderbare

resektionsrande.

Punktet godkendt.

4. Forelæggelse af revideret regnskab. (HL). Godkendt

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
A. Bestyrelsen: Ingen forslag
B. Indkomne forslag fra medlemmerne senest 19.2.21: ingen forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
● Dorthe Ejersbo er på valg og er villig til genvalg. Tak for valget
● Marianne Schou er på valg og er villig til genvalg. Tak for valget
● Nyt medlem: Julie Faaborg Simonsen, OUH. Bestyrelsen byder Julie velkommen

7. Valg af revisor
Jette Christensen er på valg og villig til genvalg. Tak for valget.

8. Eventuelt
1. Afklarende spørgsmål til diplommodul vedr. diagnostisk non-gyn cytologi

a. Alle kan søge
b. Der vil være 4 undervisningslektioner á to dage med 3-4 ugers mellemrum.
c. Praktiske opgaver i laboratoriet med mikroskopi
d. Afsluttende teoretisk og praktisk opgave

2. Vil DC gå videre til DBIO med indstilling af tillæg til bioanalytikere med diagnostisk ansvar?
a. Umiddelbart mener DC at det er en lokal opgave, men vil tage det op på næste

bestyrelsesmøde.

https://www.dsog.dk/gynkologi

