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Leder
For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til
sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet for norsk cytologi.
Styret takker for god oppslutning om vårt årsmøte, og personlig takker jeg for tilliten ved
gjenvalget som leder. Det er alltid hyggelig å møte våre entusiastiske og interesserte
medlemmer og registrere deres bidrag til et vellykket årsmøte med gode innlegg. Jeg vil også
takke avtroppende medlemmer av styret og kurskomiteen, Lotte Gundersen og Anil Amin for
mange års innsats.
Vi er glad for alle positive tilbakemeldinger etter møtet, spesielt var folk fornøyde med vår
dyktige engelske hovedforedragsholder. Vi har allerede begynt forberedelsene til neste
medlemsmøte i 2009, hvor vi skal feire vårt 40-årsjubileum. Det vil arrangeres på Europas
mest moderne sykehus, Akershus universitetssykehus.
Vi er også stolte av å fortelle at foreningens økonomi er bedret og under god kontroll, vi er nå
snart i havn med kvalitetssikringsarbeidet innen cervix-cytologi, og vi har fått hjemmeside
klar på legeforeningens nettsider under patologforeningen.
Vi gleder oss til jubileumsmøtet neste år!

April 2008
Ying Chen
Styreleder

Nytt fra Årsmøtet 2008:
Nytt styre i NFKC

Nytt styre i NFKC fra 2008: Fra venstre Ying Chen (leder), Mette Kristin Pedersen
(sekretær), Bente E. Jensen (kasserer), Jannicke Berland (styremedlem). Jon Lømo (nestleder)
var ikke tilstede da bildet ble tatt. Siri Borchgrevink Persen ble valgt til varamedlem.

Æresmedlemmer i NFKC
Årsmøtet 2008 utnevnte for første gang æresmedlemmer i NFKC. Følgende to nøkkelpersoner
i det norske cytologimiljøet gjennom en årrekke ble utnevnt: Reidun Mecsei, Høgskolen i
Sør-Trøndelag, og Bjørn Hagmar, Rikshospitalet

Reidun Mescei har vært en krumtapp i utdanningen av cytologiscreenere i Norge gjennom en
mannsalder. Hun er utdannet medisinsk laboratorieingeniør fra Trondheim Ingeniørhøyskole.
Hun kom tidlig inn i undervisning, og har vært en viktig bidragsyter til utvikling av
bioingeniørutdanningen og opprettelsen av en egen fagorganisasjon for yrkesgruppen. Det er
cytologien som har stått hennes hjerte nærmest, og hun har vært administrativt ansvarlig for
cytologiprogrammet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, et videreutdanningsprogram for
cytologiscreenere som har landsdekkende funksjon. Alle screenere i Norge har vært igjennom
denne utdanningen. Hun har også tatt initiativ til et faglig oppdateringkurs som tilbys hvert år.
Reidun har i tillegg vært svært engasjert i arbeidet for cytologi internasjonalt. Hun har
representert Norge i EACC, og har senest vært involvert i arbeidet med å utvikle en
elektronisk læreplattform i cytologi for Europa (”Eurocytology”). I 2001 ble hun honorert av
IAC for sin innsats med tittelen ”Cytotechnologist of the Year”. Reidun gikk av med pensjon i
desember.
Les omtale av Reidun Mecsei som sto i Bioingeniøren nr 1 2008. Se link på NFKCs
hjemmeside.

Bjørn Hagmar har vært en toneangivende kraft i det norske cytologimiljøet gjennom mange
år. Han tok sin doktorgrad i 1970. Fra 1974 var han overlege, og etter hvert professor i
patologi og cytologi, i Sundsvall og Gøteborg. En periode jobbet han som patolog i Kuwait,
før han i 1987 kom til Oslo. Her har han gjort et betydningsfullt arbeid innen diagnostikk,
forskning og undervisning ved henholdsvis Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Tidligere i år,
i en alder av 70, pensjonerte han seg fra sin stilling som professor i patologi ved
Rikshospitalet.
Bjørn Hagmars forskningsfelt har vært HPV og cervixcancer, og han har publisert tallrike
artikler i internasjonale tidsskrifter og veiledet flere doktorgradsstipendiater. Han er en av
mange patologer fra vårt naboland i øst som har frontet finnålsaspirasjonscytologi-teknikken.
Det er mange elever av Bjørn og hans ektefelle Lisa Walaas som takker for engasjert
innføring i FNAC; mange av oss ble ”hektet” for fremtiden takket være dem!
Han har vært en trofast støttespiller i Cytologiforeningen og var formann i en periode.
Sammen med Lisa har han også vært svært engasjert internasjonalt (verv og komitearbeid i
IAC og EFCS), og de har et meget stort kontaktnett. Han er en ettertraktet foreleser ved de
europeiske cytologikongressene, og har tilnærmet stjernestatus – det vet de som har vært
tilstede!

Årsmøte 2009
Neste årsmøte vil finne sted på nye AHUS den 6.-7. februar 2009. Hovedtema vil bli
thyreoidea-cytologi. Vi har allerede sikret oss hovedforeleser. Det blir professor Syed Z. Ali
fra Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA. Han har vært involvert i utarbeidelsen av en ny
Bethesda klassifikasjon for thyreoidea-cytologi, og vil bl.a. presentere denne. Han er kjent
som en god foreleser.

Møter/kurs
34. europeiske cytologikongress 15.-18. juni 2008 i Rovaniemi, Finnland.
EFCS cytologi tutorial 2008, 26.-31. oktober, Dubrovnik, Croatia.
Gjennomgang av den eksfoliative cytologi og FNAC. Ansvarlige: Torill Sauer, Norge, og
Amanda Herbert, UK. Se hjemmesiden til EFCS: www.efcs.eu.

Videreutdanning i cytologi for bioingeniører: Det blir videreutdanning i klinisk
cytologi 2008/09. Første ukessamling blir 20-26 november 2008 i Trondheim.
Andre ukessamling med eksamen avholdes i juni 2009.
Søknad sendes via www.hist.no/studier - videreutdanning i klinisk cytologi (SO900H).
Opppdateringskurset i cervixcytologi, vil dette bli arrangert hvert år og i år blir det
arrangert 25 - 27 september i Trondheim. Påmelding via www.hist.no.
Påmeldingsskjema er linket til HiST hjemmesidene
SØKNADSFRIST ER 1.JUNI og deltakerantall er begrenset til 20 personer for begge
kurs.
Kontaktperson: Maj Liv Eide, E-post: Maj.Liv.Eide@stolav.no, Telefon: 72573233

”Eurocytology” læringsplatform på nettet
Veldig flott ny læreplatform som dekker både eksfoliativ cytologi og FNAC. Se lenke på
NFKCs hjemmeside.

Norcyt hjemmeside
Som tidligere annonsert har NFKC fått ny hjemmeside. Denne befinner seg under
legeforeningens hjemmeside. Gå til www.legeforeningen.no/patologi og klikk på NFKC.
På hjemmesiden finner du:
aktuelle nyheter
informasjonsbladet Norcyt Info (alle nummer som har vært utgitt)
informasjon om årsmøter
lenke til cytologiressurser på nett (elektroniske læringsplatformer m.m.)
lenker til kongresser, internasjonale cytologiforeninger, cytologitidsskrift.
Medlemmene oppfordres om å sende tips og bidrag til hjemmesiden. Send til
hjemmesideansvarlig: jonlomo@frisurf.no

Reisestipend 2008 på kr 5000 er i år tildelt Marzena Johansson fra Sykehuset Østfold. Det
var kun en søknad som ble mottatt innen fristen 1. mars.

