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Etter en pause ønsker vi å komme i gang igjen med nyhetsbladet vårt.
Dette forsinkete nummeret av Norcyt‐Info inneholder mye stoff fra årsmøtet som ble
holdt på Gardermoen Radisson Blue Airport Hotel den 8.‐ 9. februar. Dere vil finne
referat, resultater fra kursevalueringen, revidert regnskap og en gjennomgang av
vedtakene som ble fattet.
Mange laboratorier har nå innført eller er i ferd med å innføre væskebasert cytologi. Vi
gjør oss alle erfaringer som det kan være nyttig å dele med andre både når det gjelder
anskaffelse, drift og kvalitetssikring. Maj‐Liv Eides gjennomgang på årsmøtet av
forekomst og årsaker til uegnete prøver var i så måte svært nyttig. Et kontinuerlig fokus
på kvalitet er nødvendig for å sikre at vi tar ut gevinsten i å innføre væskebasert cytologi
Den fremtidige cervix‐screeningen er under revisjon. Helsedirektoratet har flere utvalg i
sving som arbeider med anbefalinger knyttet til organiseringen av
Massescreeningsprogrammet mot livmorhalskreft. Her er flere av foreningens
medlemmer involvert. Vi beveger oss i retning av primær HPV‐screening, men enn så
lenge er det ikke tatt noen avgjørelser om prøveprosjekt i utvalgte helseregioner.
Mange av våre medlemmer har svært travle dager. Sommerferien er allerede godt i gang
for flere av oss, styret ønsker dere derfor alle en riktig god ferie med håp om noen uker
med sol og varme.
Hans Kristian Haugland
Leder, NFKC

NFKCs ÅRSMØTE OG KURS 2013

I år som foregående år ble møtet holdt på Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen. Det
er veldig praktisk for mange at møtet er på Gardermoen, noe som gjør at deltakelsen blir
stor fra hele landet. I år var det nærmere 110 deltakere.
Hovedtemaet for møtet var thyreoidea lesjoner og Bethesda‐klassifikasjonen.
Først holdt overlege Kristin Holgersen Fagerlid, Oslo Universitetssykehus (OUS) et flott
foredrag om radiologisk og klinisk utredning av thyreoidealesjoner.
Bethesda‐klassifikasjon er et viktig verktøy for å bedre diagnostikken, gjøre den mere
ens og lette kommunikasjonen med kliniker. Overlegene Eva Sigstad, Krystyna Kotanska
Grøholdt og Helene Laurvik, OUS holdt et flott og pedagogisk kurs over temaet og fikk
mye applaus. De hadde også trykket et hefte med flotte illustrasjoner og bilder som vi
kan ha mye glede av i diagnostikken. Dette vil bidra til at kunnskapen blir forbedret.
Ennå har ikke Bethesda‐klassifikasjon fått stort gjennomslag i Norge. Det er kun
Lillehammer og Akershus Universitetssykehus (Ahus) som fullt ut har innført denne. I
diskusjonen etterpå var det stor begeistring og det ble tatt til orde for at det er noe man
bør innføre nasjonalt. Avdelingssjef Ying Chen, Akershus Universitetssykeus (Ahus)
holdt også et engasjert innlegg om sine erfaringer med Bethesda‐klassifikasjonen.
Som vanlig var det statusoppdatering fra Kreftregisteret ved den nye lederen for
Masseundersøkelsen, Stefan Lønnberg.
Fredag kveld var det bankett middag, og høydepunktet var utnevnelsen av Torill Sauer,
Bente Helen Borge og Aasmund Berner til æresmedlemmer av NFKC, for deres store
bidrag til norsk cytologi gjennom en manns/kvinne alder. Vel fortjent og gratulerer!
Etter middagen møtes mange i baren til noe å drikke ‐ alltid en veldig hyggelig og
avslappet stemning. Noe av det som kanskje gjør møtet ekstra hyggelig er at vi er to
faggrupper som møtes, screenere og patologer, som begge er avhengig av hverandre og
har mye å lære av hverandre. For mange stengte nok baren litt brått.

Lørdagen startet med årsmøtet uten de store kampsakene, og møtet gikk rolig for seg.
Ingen i styret var på valg.
Etterpå holdt Mai Liv Eide, Trondheim et engasjert foredrag om væskebasert cytologi og
uegnede prøver. Konklusjonen var at uegnede prøver ikke har gått ned, men heller opp
med Thinprep. Dette kan delvis skyldes dårlig opplæring av legene i bruk av utstyret.
Som vanlig bidro æresmedlem Torill Sauer faglig, med to utmerkede innlegg. Som
tidligere år var det spennende kasus og i år ble prisen for beste presentasjon delt
mellom Ellen D´Hooghe, OUS og Line Haugan Moi, UNN.
Honnør til det nye styret for et flott møte, og vi gleder oss til 2014.
Øystein Garred, Oslo universitetssykehus

Nye æresmedlemmer i NFKC. F.v. Torill Sauer, Aasmund Berner og Bente Helen Borge.

Hovedforedragsholderne f.v. Krystyna Kotanska Grøholdt, Eva Sigstad og Helene Laurvik

Line Haugan Moi, UNN, og Ellen D´Hooghe, OUS delte prisen for beste kasuspresentasjon

Vedtak på årsmøtet:
Medlemsavgiften ble satt til kr. 400 per år, gjeldende første gang i 2014.
Under regler for reisestipend, punkt 2:
”For å kunne søke om stipend må søkeren ha vært aktivt medlem (betalt medlemsavgift) de
siste 3 år forut for søknaden.”

Ellers nevnes at Patologforeningen (DNP) har opprettet en faggruppe for cytologi, på linje
med andre faggrupper innen organsystemene i histopatologien. Faggruppene tar stilling til nye
utviklingtrekk i faget og kommer med anbefalinger. Det vil kunne styrke den faglige
utviklingen for cytologien. De utnevnte medlemmene er Hans Kristian Haugland (Haukeland,
leder), Jannicke Berland (SUS), Jon Lømo (OUS), Majid Salarinejad (St Olav), Oddrun
Kolstad (UNN), Ying Chen (AHUS).
Andre nyheter:
Stortinget vedtok før sommeren en endring av Helseregisterloven som gjør det mulig å
lagre negative funn i screeningen. Dette har det inntil nylig ikke vært lovmessig hjemmel
for hvilket var en umulig situasjon for registeret og forskningen i både cervix‐ og
mammografiscreeningen. Kvinnen får mulighet til å reservere seg mot slik lagring.
Lovendringen får noen konsekvenser for utformingen av cytologiremissen, som
avdelingen nylig er blitt informert om. Se hjemmesiden til Kreftregisteret for mer
informasjon.
Den 7. mai var det et heldagssymposium ved Radiumhospitalet i anledning Aasmund
Berners inntreden i pensjonistenes rekker. Det var en verdig markering av mange års
dedikert innsats for cytologifaget, ikke minst innen forskning. Internasjonalt
toneangivende cytologer var invitert for å holde foredrag: Gabrijela Kocjan (UK),
Fernando Schmitt (Portugal), Pinar Firat (Tyrkia), Ole Didrik Lærum (Norge), Henryk
Domanski og Annika Dejmek (begge Sverige). Hans Kristian Haugland hilste fra NFKC.
Det var godt oppmøte fra familie, venner, kolleger og andre interesserte.
Det er nylig etablert en Facebookgruppe for cytologi i Norge. Initiativtager er Sveinung
W Sørbye.
Kurs:
Det er obligatorisk kurs i cytologi for spesialistkandidater i cytologi i Bergen 11‐15
november 2013

Evalueringsrapport Norsk cytologisk forening årsmøte 2013
Det var totalt 108 deltakere på årsmøtet. Det var 54 personer som besvarte spørreskjemaet
tilsvarende svarprosent på 50 %. Det var ingen av utstillerne som besvarte skjemaet og flertallet av
styret valgte å ikke fylle ut skjemaet slik at den reelle svarprosenten var noe høyere. Antall som
besvarte hvert enkelt spørsmål varierte fra 44-54 personer.
Bakgrunn
Omtrent 2/3 av deltakerne som besvarte spørreskjemaet (og oppga bakgrunn) var bioingeniører og
1/3 var leger. Antall års yrkeserfaring med diagnostikk variasjon fra 3 år til 45 år med snitt på 20 år.
Bioingeniører har gjennomsnittlig lengre yrkeserfaring enn leger (22,5 år vs 15,5 år).
Av legene var det 20,0 % som hadde mer enn 20 års erfaring. Av bioingeniørene var det 61,5 % som
hadde mer enn 20 års erfaring, p=0,011.
Informasjon i forkant av kurset
Noen av deltakerne var ikke helt fornøyd med informasjonen de fikk i forkant av kurset.
Informasjonen var sparsom og kom for sent.
Snitt (0-200 %): 93 %
Snitt (0-2): 0,83

Informasjon på internett
En del av deltakerne var ikke helt fornøyd med informasjonen som ble lagt ut på nett.
Informasjonen var sparsom, kom for sent og var vanskelig å finne.
Snitt (0-200 %): 89 %
Snitt (0-2): 0,74

Kursstedet
De fleste var fornøyde med valg av kursted, spesielt de som reiste med fly, men det var klager over
at det var dårlig mat, mye kø til lunsj og frokost, og det var kaldt.
Snitt (0-200 %): 121 %
Snitt (0-2): 1,21

Gjennomføring av påmelding / betaling
Det var ulike meninger om gjennomføring av påmelding og betaling av kurset. En etterlyste
muligheter til å betale på nett. Noen ønsket giro tilsendt pr mail med separat blankett for påmelding
og medlemsavgift, noen synes det var uklart om man bare skulle betale, eller om man også skulle
sende mail for å melde seg på. En ønsket bekreftelse pr mail om at påmelding var mottatt og
hotellrom reservert.
Snitt (0-200 %): 112 %
Snitt (0-2): 1,09

Informasjon du fikk i løpet av kurset
De fleste var fornøyde med informasjonen som ble gitt i løpet av kurset.
Snitt (0-200 %): 121 %
Snitt (0-2): 1,26

Kursmateriell
De fleste var fornøyde med kursmateriellet, spesielt kompendiet med bilder i farger. En klaget over
at bildene på utskriften ble litt mørke, og at bildene også burde legges ut på nett. En savnet
presentasjonen til Stefan Lönnberg. En foreslo at programmet kunne vært en del av kompendiet i
stedet for to separate hefter.
Snitt (0-200 %): 126 %
Snitt (0-2): 1,35

Bioingeniørene var mer fornøyde med kursmateriellet enn legene (1,48 vs 1,13, p=0.028).

Praktisk nytte / relevans for eget arbeid
De fleste synes kurset var svært relevant for eget arbeid.
Snitt (0-200 %): 134 %
Snitt (0-2): 1,44

Utveksling av erfaring med kollegaer
De fleste synes det er bra å kunne treffes for å utveksle erfaringer med kollegaer.
Snitt (0-200 %): 121 %
Snitt (0-2): 1,30

Kursledelse
De fleste var fornøyde med kursledelsen, selv om det var litt rot ved gjennomføringen av den
formelle delen av selve årsmøtet med tanke på avstemninger og presentasjon av regnskap.
Snitt (0-200 %): 124 %
Snitt (0-2): 1,34

Det totale utbyttet du har hatt av kurset
De fleste var svært fornøyde med utbyttet av kurset.
Snitt (0-200 %): 129 %
Snitt (0-2): 1,42

Inviterte foredragsholdere
De fleste var fornøyde med foredragsholderne. Alle fikk score over 100 %

Abstracts og kasuspresentasjoner
De fleste var fornøyde med presenterte abstracts og kasuspresentasjoner. Alle fikk over 100 %
score.

Hvordan opplevde du den faglige / teoretiske delen (totalt sett) av kurset?
Snitt (0-200 %): 105 %
Snitt (0-2): 1,12

Valg av Radisson Blue som kurssted
De fleste foretrekker Radisson Blue som kurssted. Nærhet til flyplass betyr mye for de som reiser
med fly. Noen kommenterte at det er flott at alle deltakerne blir på samme stedet under hele kurset.
Av negative kommentarer var det flere som mente at standarden for maten var lavere enn den pleide
å være, kø ved lunsjen, kalde og ukoselige lokaler.
1. Foretrekkes: 31 (62,0 %)
2. Nøytral: 8 (16,0 %)
3. Bør velge annet sted: 11 (22,0 %)
Snitt: 1,6

De som foretrekker Radisson Blue som kurssted var mer fornøyde med kursstedet (141 %) enn de
som mener at kurset bør arrangeres et annet sted (70 %), p<0,001.

Tidspunkt for kurset
Ingen vil bruke hele helgen (lørdag/søndag) til kurs. Det er helt splittet 50/50 mellom fredag/lørdag
og torsdag/fredag. Mange foretrekker å ha fri i helgen, mens andre tenker på avdelingens drift og
påpeker at færre kan dra på kurs dersom de er borte to dager fra jobb. Det er imidlertid et problem
at det går få fly lørdagen slik at noen må overnatte til søndag.
1. Lørdag/Søndag: 0 (0 %)
2. Fredag/Lørdag: 26 (50,0 %)
3. To ukedager: 26 (50,0 %)
Snitt: 2,5

Revisjon regnskap 2012 for NFKC

Regnskapet er ført og revidert ut i fra gjeldende regler.
Bankkontoene er avstemt og kontrollert.
Kommentarer til regnskapet:
Jeg har ikke gått inn på store enkeltposter vedrørende årsmøtet, for eksempel faktura fra Radisson
Blu.
Medlemsregisteret og utestående kontingent er ikke kontrollert.
Kvalitetsutvalget er ført ut av regnskapet da det ikke har vært aktivitet på over 2 år.
Selv om regnskapet viser et årsresultat på ‐7 138,95 og et driftsresultat på ‐14 621.95 ansees driften
under kontroll. Av enkeltposter kan nevnes Tutorial Trondheim (ca ‐5 000). Foreningen har ellers en
sunn og god økonomi.
Jeg foreslår at styret og årsmøtet godkjenner regnskapet.

Trondheim 29.mai 2013
Lasse Walseth
Diplomøkonom

Regnskap

2012
Resultat

Konto

Kontonavn

Driftsinntekter
3100
3120
3110
3125
3150
3130

Medlemskontingent
Årsmøte
Overnatting
Festmiddag
Årsmøte Ikke-medlem
Utstiller
Ekstra fra utstillere
3145 Tutorial
3150 Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
6800 Kontorrekvisita
6860 Kostnader reise/mat styremøte
6861 Representasjon
6870 Kostnader årsmøte
7140 Kostnader Tutorial
7400 Stipender
7410 Medlemskontingent

Beløp

Grunnlag

kr 33 300,00 111 betalend
kr 106 500,00 71 medlemm
kr 41 200,00 68 deltakere
kr 28 100,00 62,5 deltake
kr 24 000,00 13 ikkemedl
kr 50 000,00 10 utstillere
kr 17 750,00
kr 58 967,00
kr
9 255,00
kr 369 072,00

kr
3 398,00
kr 26 605,00
kr
9 461,00 Representas
kr 266 611,95
kr 63 740,00
kr 10 000,00
kr
3 878,00 Medlemskon

Sum driftskostnader

kr 383 693,95

Driftsresultat
Renteinntekter

kr (14 621,95)
kr
7 483,00

Overskudd

kr

(7 138,95)

Balanse

2012

Inng. balanse I period
Eiendeler
1500
1770
1920
1921

Kundefordringer
Andre periodiseringer
Brukskonto
Kapitalkonto
Sum eiendeler

kr
6 400,00 kr
-2
kr -32 055,00 kr -67
kr 60 416,92 kr 55
kr 277 063,26 kr
7
kr 311 825,18 kr
-7

Egenkapital og gjeld

2050 Annen egenkapital
Sum egenkapital

kr -302 480,98 kr
kr -302 480,98 kr

Kortsiktig gjeld
2989 Kvalitetsutvalg
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

kr
kr

-9 344,20 kr
-9 344,20 kr

-9
-9

kr -311 825,18 kr

-9

