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1. Styreleders forord 
 
 
Kjære medlemmer! 
 
”No livnar det i lundar”! Naturen våkner til liv etter snøtunge måneder, og vi bretter opp 
ermene og forbereder oss til ny innsats. Mye skal gjøres før vi kan ta sommerferie! 
 
Det nye styret i Cytologiforeningen er nå i sving. Det er viktig å arbeide for å styrke det 
faglige, og vi har tenkt å se på bl.a. retningslinjer for kvalitetssikring. Vi må alltid huske på at 
vi først og fremst skal stille riktige diagnoser – og vi skal gjøre det så effektivt som mulig. 
Dette krever rasjonelle rutiner, men i tillegg må vi bli enda flinkere til å utvikle oss videre 
faglig, både ved å lære av andres erfaring og å gjøre vår egen sådan.  
 
Lykke til med fagutviklingen ! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ying Chen 
April 2006 
 
 

 
 
Det nye styret i Norsk forening for klinisk cytologi. Fra venstre: styreleder Ying Chen, styremedlem Jannicke 
Berland, nestleder Jon Lømo, kasserer Lotte Lind og sekretær Mette Kristin Pedersen.  
Styret står foran skinninnbundne obduksjonsrapporter fra Ullevål sykehus (Kristiania Kommunale Sykehus) fra 
tidlig på 1900-tallet. 
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2. Konklusjoner fra siste styremøte 17.03.06 
 
 
Årsmøte 2006/7 
Evaluering av årsmøte 2006: Styret merker seg tilbakemeldinger som er kommet. Bl.a. var 
hovedforeleser ikke helt vellykket, da det ble for spesialisert og lite pedagogisk. Man vil ved 
neste årsmøte legge vekt på pedagogikk og å plassere temaet i en klinisk sammenheng (bl.a. 
med innlegg fra klinikere). Styret kan tenke seg urincytologi som tema (ble også fremhevet i 
evalueringsskjemaene). Pga av utviklingen innenfor cervixcytologi bør dette også fokuseres. 
Tilbakemeldingen på bildene fra kasus var god. Anil Amin i kurskomiteen vil se på evt bruk 
av virtuelle slides til neste årsmøte. 
 
Årsmøte for 2007 blir 2. og 3. februar 2007. Thon Vika Atrium er reservert i denne 
anledning. 
 
Kvalitetssikring 
Norge har ikke standardiserte retningslinjer for cytologi, og eventuell innføring av dette ble 
diskutert. Det bør evt etableres et utvalg for dette (bl.a. undersøke hvor langt de forskjellige 
sykehusene er kommet på dette området). Dette er et aktuelt tema da flere helseforetak 
planlegger ISO sertifisering. Temaet taes opp på neste styremøte i juni.  
 
Tildeling av reisestipend 
I år har styret mottatt tre søknader om reisestipend. Opptil to stipend a 5000 kroner deles 
normalt ut, og følgende to søkere ble trukket ut: Mai-Lis Kjellsvik fra Stavanger 
Universitetssykehus og Ingrid Skau fra Sykehuset i Østfold Fredrikstad. 
 
Andre saker:  

- Det ble diskutert om foreningen bør ha en kontaktperson på hver avdeling, slik at man 
bedre kan kommunisere med avdelingene.  

- Det har kommet inn et forslag til styret om det er mulig å få lagt ut ledige stillinger 
ved de ulike cytologiske seksjonene på NorCyt internettside. Styret vil undersøke 
blant avdelingsledere og hjemmeside-koordinator Bjørn Risberg for å se om dette er 
ønskelig/gjennomførbart. 

- Styret ønsker å rekruttere flere medlemmer til foreningen.  
- Styret oppfordrer alle medlemmer til å komme med innspill til saker, og til innhold i 

info-nytt !! 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon Styret: 
 
Navn  E-mail adresse Telefon, arbeid 
Styreleder Ying Chen ying.chen@siv.no 33 34 33 62 
Nestleder Jon Lømo jon.lomo@uus.no 22 11 77 67 
Kasserer Lotte Lind LOTLIN@SO-HF.NO 69 86 15 50 
Sekretær Mette Kristin Pedersen mettekristin.pedersen@uus.no 22 11 89 27 
Styremedlem Jannicke Berland bejm@sir.no 51 51 94 78  
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