
 Årsmøtet 2018  
Tid: 25.-26. januar 

Sted: Sundvolden hotel (se www.sundvolden.no) 

Tema: Urincytologi med oppdatering  av Parisklassifikasjonen 

  Nytt screeningprogram for livmorhalskreft 

            Endoskopisk ultralyd og kliniske eksempler 

            Tumor på halsen – utredning og kliniske eksempler 

            Abstracts og frie foredrag 

            Sosialt samvær    

Frister, program og annen info: Se under      
 

 

Velkommen til NFKC sitt årsmøte 2018!  

Som de to tidligere årene har vi lagt møtet til Sundvolden.  Vi ser frem til årsmøtet, og det er 

et variert og spennende program.  Dr. Richard Doughty vil friske opp urincytologi og 

oppdatere oss på Parisklassifikasjonen.  I tillegg vil vi ha klinisk rettede foredrag om tumor på 

halsen og diagnostiske eksempler på bruk av EUS innen cytologi.  Det søkes NITO om 

godkjenning av kurset for bioingeniører. 

Alle deltagere oppfordres til å sende inn bidrag i form av postere, kasustikker, abstracts eller 

andre typer frie foredrag. 

Det er i år valg av nytt styre. Deler av styret fratrer etter seks sammenhengende år og de 

som er interessert i en plass i styret oppfordres til å stille til valg. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og ser frem til lærerike og sosialt berikende dager på 

Sundvolden. 

 

For styret i NFKC,  

 

Sveinug Wergeland Sørbye (leder) 

http://www.sundvolden.no/


Påmelding, priser, frister og praktisk info:  

Kursavgift medlem: 1200,- 

Kursavgift ikke-medlem: 2000,-  

Overnatting enkeltrom torsdag til fredag med dagpakker torsdag og fredag (lunsj, kaffe, og 

snacks i pausene), middag torsdag og frokost fredag kr. 2760,-  

Dagpakke begge dager, kr. 1530,- 

Dagpakke kun en dag kr. 865,-  

Kun deltagelse på middagen 25. januar er mulig, men dette må ordnes individuelt med 

hotellet. 

 

Påmelding 

Bindende påmelding til NFKC v/Marzena Johansson, kontonummer: 9100 16 37520.  

Alle betalingene må merkes med navn på deltaker, arbeidssted og hva beløpet gjelder.   

Påmeldingsfrist: 15. desember. Ved påmelding etter denne dato er kursavgiften kr. 1700,-/ 

kr. 2500,-  

 

Buss fra og til Oslo lufthavn Gardermoen.   

Det blir også i år satt opp buss (kostnadsfritt for deltagerne på årsmøtet) fra og til 

Gardermoen. Bussturen tar en drøy time. 

Avreise fra Gardermoen torsdag 25. januar er klokken 09.45. 

Retur fra Sundvolden fredag 26.januar er klokken 15.30. 

Deltagere som kommer med fly og som skal ta denne bussen møtes ved busskranken i 

ankomsthallen.  Bussjåføren melder fra når bussen nærmere seg, og det blir annonsert på 

skjermen hvilken plattform den vil ankomme og returnere fra.  Stort sett annonseres dette 

ganske nært opptil avgang.   

 

Abstracts, kasustikker og frie foredrag. 

Alle oppfordres til å sende inn abstracts, kasustikker, postere eller frie foredrag. Frist for 

innsending er 15. januar 2018. Abstractet skal få plass på en A4 side med skriftstørrelse 12 

og dobbel linjeavstand. Sendes til Marius Lund-Iversen på mail: mlundive@ous-hf.no.  

Det er premiering av beste abstract og kasustikk (gitt mer enn tre innsendte bidrag i hver 

kategori). 

 



Program  

 

Torsdag 25. januar  

09.45: Avreise buss fra Oslo lufthavn, Gardermoen  

10.00 - 11.15: Ankomst og registrering (med lett servering) 

11.15 – 11.25: Velkommen og presentasjon av utstillere  

11.25 - 11.55: Kreftregisteret  

11.55 - 12.30: Nytt screeningprogram, hva skjer og hvordan skal dette gjennomføres? 

12.30 – 13.30: Lunch 

13.30 – 15.00: Paris klassifikasjonen (Richard Doughty, Ahus) 

15.00 – 15.15: Pause 

15.15 – 15.45: EUS – lærerike diagnostiske eksempler (Jon Lømo, Ous) 

15.45 – 16.00: Tumor på halsen, oversikt  

16.00 – 16.10: Benstrekk  

16.10:   Årsmøte med valg 

20.00: Middag  

 

Fredag 26. januar  

09.15 – 10.15: Tumor på halsen - lærerike diagnostiske eksempler (Sørbye, Haugland, Lund-Iversen) 

10.15 – 10.30: Pause 

10.30 – 12.00: Frie foredrag / kasuistikker 

12.00 – 13.15: Lunch  

13.15 – 14.35:  Frie foredrag / kasuistikker 

14.35 – 14.45: Pause 

14.45 – 15.00: Prisutdeling og avslutning  

15.30: Avreise buss til Gardermoen 

 

Endringer i programoppsettet vil kunne forekomme, men temaene vil ikke endres.  Det endelige 

programmet vil ikke være klart før etter fristen for innsendte bidrag.   

Start- og sluttidspunktene vil ikke endres. 


