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Leder 
 
Sommerlyset er i ferd med å omfavne oss, og gir krefter til å fortsette arbeidet for norsk 
klinisk cytologi.  
 
Vi takker for god oppslutning om vårt årsmøte, og for mange gode bidrag til dette. Det var 
svært hyggelig og stimulerende å motta alle de fantastisk positive tilbakemeldinger vi fikk 
etter møtet, og vi jobber allerede med å få til et enda bedre årsmøte til neste år. 
Arbeidet for å styrke det faglige fortsetter, og vi har et kvalitetsutvalg i sving. I første omgang 
fokuserer vi på cervix-screening. Vi innhenter bl.a. prosedyrer fra cytologilaboratoriene, ser 
på de europeiske retningslinjene, og vi tar sikte på å presentere materiale på neste årsmøte. 
Når det gjelder vår hjemmeside <http://www.norcyt.org/>, har styret vært i møte med 
webmaster Bjørn Risberg. Vi er glad for at han fortsatt er villig til å gjøre en innsats for 
hjemmesiden, men vi trenger hjelp og innspill fra våre medlemmer for å gjøre vår hjemmeside 
bedre, - ta kontakt hvis dere har ideer eller stoff som kan være av interesse! Den kan da bli et 
hjelpemiddel i vår stadige streben etter å gi riktige og rasjonelle diagnoser; - vi har daglige 
utfordringer både i rutinediagnostikken og fagutviklingen. Det er viktig at vi alle gjør vårt 
ytterste for å sikre våre tallrike pasienter den best mulige service. 
 
God arbeidslyst videre i 2007! 
 
Ying Chen 
Styreleder 
 
 
Årsmøtet 2007 

 
Foreningens årsmøte ble avviklet fredag til lørdag 2.-3. februar. Styret har fått mange positive 
tilbakemeldinger på det faglige programmet, spesielt hovedforedragsholder, professor 
Stephen S. Raab fra University of Pittsburgh School of Medicine, USA. Han holdt både et 
høyt faglig og pedagogisk nivå. I tillegg satte styret stor pris på samværet med en avslappet og 
trivelig amerikaner. Det var også gode innlegg av de andre inviterte foredragsholderne Erik S. 
Haug og Kathrine Lie, og mange fine frie foredrag. Anne Fosaas fra Sykehuset i Vestfold, 
Tønsberg, vant prisen for beste frie foredrag. Selve årsmøtet lørdag formiddag viste at mye er 
oppnådd, men at det trengs forbedring på noen områder, bl.a. økonomi og hjemmesiden 
Norcyt. Den dårlige økonomien skyldes bl.a. at kursavgiften ikke dekker alle utgifter i 
forbindelse med kurset. Dette medfører at kursavgiften vil øke til neste år. De nye 
foreningsvedtektene ble godkjent på årsmøtet (disse er nå også godkjent av DNP).  
Middagen på Jimmy’s fredag kveld var godt besøkt og som vanlig hyggelig, men 
servicenivået i restauranten har sunket, og vi velger nok et nytt sted neste år. Under middagen 

https://epost.telenor.no/mobileoffice/?cmd=mail&sub=redirect&url=http://www.norcyt.org/


viste styreleder sin foretaksomhet (og omsorg for foreningens økonomi) ved å samle inn 9000 
kroner fra utstillerne!  
 

 
 

                   
 
         ”Når jeg er ferdig med foredraget, skal jeg ut på tur med min Harley-Davidson….” 
 
 
 

                 
 
               Det var 100 påmeldte deltagere på årets kurs 
 



                
 
                   Styret sammen med Stephen Raab og leder i kurskomiteen, Anil Amin. 
 
 

                                              
                                      
                         Anne Fosaas, vinner av prisen for beste frie foredrag 
 
 
Årsmøte 2008 
 
Neste årsmøte er satt til 1.-2. februar 2008. Tema til seminaret er ikke bestemt. Styret har 
imidlertid mottatt mange gode forslag.  
 

 
Statusrapport for kvalitetssikringsutvalget  
 
Dagens styre i Norsk Forening for Klinisk Cytologi, valgt ved årsmøtet i –06, ønsker å 
fokusere på kvalitet i cytologi. Det er satt ned et utvalg, ” Kvalitetssikringsutvalget”. Basis er 



styremedlemmer i Norsk Forening for Klinisk Cytologi (Lotte Gundersen, Ying Chen og 
undertegnede) med tillegg av Lisa Walaas og Maj Liv Eide. Torill Sauer er utvalgets rådgiver, 
og var også med i det forrige utvalget. 
 
Utvalget har så langt hatt to møter, hhv 1.2. og 17.4. 07, i tilknytning til årsmøte og styremøte, 
slik at de fleste medlemmene allerede var tilstede.  
 
En vil i første omgang fokusere på cervixscreening, ta utgangspunkt i den tidligere rapporten 
og andre aktuelle grunnlagsdokumenter. Europeiske retningslinjer er nettopp utgitt (se 
nedenfor), og blir vektlagt mht det overordnede. En vil innhente prosedyrer fra cytologi- 
laboratoriene for sammenhold, og tar sikte på å presentere materiale ved neste årsmøte, samt 
også sette inn innhold under punktet kvalitetssikring (QA) på foreningens hjemmeside. 
 
Den norske patologforening har bevilget 30.000 kroner til arbeidet.  
 
Europeiske kvalitetssikringsguidelines står i følgende artikkel: 
Wiener HG et al: European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening: 
recommendations for cytology laboratories. 
Cytopathology. 2007 Apr;18(2):67-78. 
 
 
Reisestipend 
 
Reisestipend på kr 5000 er i år tildelt Barbro Christensen, Stavanger, og Jette Aaberg Tvete, 
Fredrikstad.  
 
 
Nytt om HPV-vaksine 
 
Det skjer for tiden mye når det gjelder HPV-vaksine. I januar arrangerte Kreftregisteret 
informasjonsmøte for involverte parter (fagpersoner, myndigheter, industri) der også styret i 
cytologiforeningen var representert ved Chen og Lømo. I februar publiserte 
Kunnskapssenteret for helsetjenesten sin evaluering av den nye vaksinen. Det er flere 
vanskelige problemstillinger, bl.a. spørsmålet om obligatorisk eller valgfri vaksinering, 
målgruppe (Bare jenter eller gutter i tillegg? Alder?), hva er effekten over tid (vil andre HPV 
subtyper enn 16 og 18 overta?). Kunnskapssenteret konkluderer med at vaksinering av unge 
jenter (alder 12 år) synes effektivt, men at bl.a. oppfølgingstiden på de foreliggende studiene 
er kort. Nylig ble det publisert to artikler som viser begrenset effekt av vaksinene når kvinner 
i seksuelt aktiv alder (16-24 år) vaksineres. Flere lederartikler i kjente medisinske tidsskrifter 
maner derfor til forsiktighet og sunn skepsis.  
 
Litteratur: 
 
Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-
vaksiner. www.kunnskapssenteret.no/index.php?back=2&artikkelid=758 (8.5.2007). 
 
Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon. 
www.kunnskapssenteret.no/index.php?back=2&artikkelid=820 (8.5.2007). 
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The Future Study Group. Quadrivalent vaccine against Human papillomavirus to prevent 
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Garland SM, Hernandez-Avila M, Wheeler CM et al. Quadrivalent vaccine against Human 
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Norcyt hjemmeside 
 
Cytologforeningens hjemmeside var ute av drift en lengre periode omkring årskiftet pga 
defekt server. Dette var ubeleilig da oppdatert informasjon om årsmøtet ikke kunne legges ut 
der. Serveren er nå i funksjon igjen. Styret er svært glad for at Bjørn Risberg ved 
Radiumhospitalet-Rikshospitalet har sagt seg villig til å fortsette som redaktør for 
hjemmesiden. Jon Lømo (e-post: jon.lomo@uus.no) vil være styrets koordinator for 
hjemmesiden, og er den man skal kontakte når man vil at informasjon skal legges ut der. 
Hjemmesiden har vært lite i bruk i den senere tid, men inneholder stadig mye nyttig 
informasjon, bl.a. laboratorietekniske tips, kasus og diverse cytologilenker. Det trengs 
imidlertid en oppdatering, og dette planlegges gjennomført i nærmeste framtid.  
 
Hjemmesidens internettadresse: http://www.norcyt.org 
 
 
Møter 
 
Kurs for patologer i eksfoliativ cytologi 5.-9. november 2007 i Oslo. 
Europeiske cytologikongress 14.-17. oktober 2007 i Madrid. 
Julemøte i Patologforeningen 30/11-1/12 i Stavanger. 
 
 
Bøker og artikler av Stephen Raab 
 
Årets hovedforeleser er en imponerende produktiv forfatter av vitenskapelig artikler og bøker.  
Sjekk for eksempel boken om urincytologi: D. Rosenthal og S. Raab: Cytologic detection of 
urothelial lesions. Springer 2006.Veldig god bok med fine illustrasjoner.  
 
Sjekk også artiklene hans på Pubmed (25 artikler siste to år!) innenfor kvalitetssikring i 
cytologi, punksjonscytologi og eksfoliativ cytologi.  
 
 
Kontingent for 2007 
 
Giro er nylig sendt ut til alle landets cytologilaboratorier for distribusjon. Kontingenten på 
250 kr skal betales før 1/7-07 !!
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