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Nyhedsbrev januar 2021 

 

Generalforsamling 5.3.21 

DC afholder generalforsamling som webinar fredag d. 5. marts 2021 kl 12.30-13.30. 

Link til opkobling til webinar fås ved tilmelding til marimart@rm.dk.  

Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingens webinar er fredag den 26. februar 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

fredag. 19. februar 2021. 

 

DC mangler jo et bestyrelsesmedlem og vi opfordrer til, at alle derfor overvejer muligheden for 

at komme med i bestyrelsen, opstiller til generalforsamlingen. 

 

Foreløbig dagsorden efter vedtægterne kan senest fredag d. 22. januar ses på hjemmesiden 

og er sendt ud sammen med nyhedsbrevet.  

Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden senest fredag 26. februar 

 

Konkurrence 

Der er en lille konkurrence på hjemmesiden med sidste frist for besvarelse 1.marts. 

Vinder og resultatet vil blive præsenteret på generalforsamlingen. 

 

NYT: Diplommodul i exfoliativ, ikke gynækologisk cytologi og diagnostik 

Et nyt diplom modul i cytologi har set dagens lys og du kan læse mere om indhold på VIA´s 

hjemmeside:  

biomedicin-og-bioanalytisk-fortolkning-med-fokus-paa-eksfoliativ-ikke-gynaekologisk-cytologi-

og-diagnostik 

Ansøgningsfrist er 07.06.21 og der er studiestart mandag d. 13. september og første 

fremmødedato 22. september 2021. Pris: 12.300 DKK 

Bestyrelsen for Dansk Cytologiforening håber, at der bliver stor interesse for dette nye 

efteruddannelsestiltag for både nyansatte og erfarne cytobioanalytikere! 
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EFCS 

EFCS (Sammenslutningen af europæiske cytologiselskaber) har fået opdateret hjemmesiden 

www.efcs.eu. Under fanen Educational ses bl.a. Cyt-test, hvor man kan tilmelde sig gratis og  

teste sig selv indenfor alle områder af klinisk cytologi på indscannede afmærkede præparater. 

Man får tre svarmuligheder og det rigtige facit umiddelbart efter.  

 

På www.eurocytology.eu  er der en fane, der hedder QUATE. Siden er ikke opdateret, men der 

er en MCQ test på 20 spørgsmål (og svar), der matcher sværhedsgraden til QUATE eksamen, 

hvor der er 50 spørgsmål. Opdateret info om QUATE findes på www.efcs.eu  

 

Rigtig Godt Nytår  

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Dansk Cytologiforening 

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

