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Leder 
 
 
Styret ønsker å takke for sist, og for det gode oppmøtet på Årsmøtet på nye AHUS. Takk til 
alle bidragsytere, og en særlig takk til Avdeling for patologi ved AHUS for profesjonelt 
vertskap. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger både på den faglige delen og festmiddagen. 
Når det er sagt, er det sikkert ting som kan endres for å gjøre Årsmøtet enda bedre. Som 
vanlig er det tilbakemeldinger om at tid på året for møtet er ugunstig pga været. Denne 
gangen viste Kong Vinter seg fra sin ekstreme side, med konsekvenser for flyavganger osv. 
Flere savnet den praktiske lokalisasjonen til Vika Atrium hotell. Styret vil vurdere disse 
forholdene i planleggingen av det neste årsmøtet. Når det gjelder neste års hovedtema har det 
kommet flere ønsker om gastrointestinal cytologi (bl.a. galleveier), molekylære metoder i 
cytologi samt cervixcytologi.  
 
I tillegg til planlegging av neste årsmøte, vil styret i kommende år utarbeide mer utførlige 
retningslinjer for NFKCs arbeid. Resultatet av dette arbeidet vil bli fremlagt på årsmøtet. 
Ellers vil vi fortsette å følge utviklingen nasjonalt og internasjonalt når det gjelder cervix- og 
HPV-screeningen.  
  
Vi vil til slutt minne om at det er valg av nytt styre i 2010. Man oppfordrer om å melde 
kandidater til valgkomiteen.  
 
Vi ønsker alle en god vår! 
 

Ying Chen    Jon Lømo 
Leder     Nestleder 

 



 
 



 
 
 
 
 



 
 
Tove Helliesen utnevnt til æresmedlem i NFKC på årsmøtet 2009 
 
Tove Helliesen (Grude) har gjennom sin karriere som patolog vært opptatt av mange emner, 
særlig mamma og cervix/gynekologi innen både cytologi og histologi. Hun har vært spesielt 
engasjert i kompetanseoppbygging innen cytologi, og har vært en av bærebjelkene i 
cytologikursene for både biongeniører og leger. Derfor er hun kjent av de fleste innen det 
cytologiske miljøet. 

Hun avsluttet sin legegjerning i september 08, etter en gradvis nedtrapping de siste par 
årene. Hun er oppvokst i Stavanger, tok studenteksamen i 1962, studerte medisin i Heidelberg 
frem til 1970 og tok norsk tilleggseksamen året etter.  Etter turnus spesialiserte hun seg i 
patologi ved Det Norske Radiumhospital. Fra 1977 var hun ansatt ved Sentralsykehuset i 
Rogaland i Stavanger, senere Stavanger Universitetssykehus, fra reservelege, assisterende 
overlege, via overlege til flere perioder som seksjonsoverlege for cytologi og 
avdelingsoverlegestilling fra 1995 til 2000, etter konstituering i lengre tid. Hun har gått på Ole 
Berg-skolen for helseledelse.  

Tove Helliesen har sittet som styremedlem i Den norske patologforening og blant 
annet vært med i SNOMED utvalget, og hun var leder for NFKC i 5 år (1995-2000). Hun var 
med å starte screenerutdanningen i Norge (i 1990) og var en av nøkkelpersonene i denne 
utdanningen til hun trakk seg for et par år siden. Hun var også en av de ansvarlige for det etter 
hvert obligatoriske kurset i eksfoliativ cytologi for leger.  

Dette sier kolleger om henne: Systematisk, fagmenneske, kompetent, analytisk, dyktig, 
lojal, solid, ansvarsfull, ærlig, hjelpsom, bestemt, besluttsom. Nøye med kriterier- noe som 
bidrar til det å bli god diagnostiker og lærer. Evne til begeistring over "fine bilder" og 
uvanlige funn. 

Privat vet vi at hun er glad i å reise.  Hun liker å være på hytten i Ryfylke med Olav og 
fiske, være med venner, gå på konserter, spiller golf og gleder seg over at begge døtrene er 
etablert. Vi tror ikke hun kjeder seg uten jobben? hun har mye å fylle tiden med!   

------------ 
 

 
 
Kirsti Fløtnes, Universitetssykehuset Nord-Norge, vant prisen for beste frie foredrag 
på Årsmøtet. Foredragets tittel: ”Bioingeniørens rolle ved BDS og metoden imprint”. 
Gratulerer! 
 



En stemningsrapport i bilder fra 40-års jubileumsmøte for NFKC 
 

 
Det var ca 120 deltagere ved årets Årsmøte 

 

 
 

Rolf Kåresen, Oslo universitetssykehus Ullevål, foreleser om tumor thyreoidea 
 

 
 

Hovedforeleser Professor Syed Z. Ali, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA: 
”Thyroid Fine Needle Aspiration” 



 
Fra lørdagens paneldebatt om HPV-screening. F.v. Jon Lømo (debattleder), Prof. Bjørn 

Hagmar (Kreftregisteret), overlege Kathrine Lie (Rikshospitalet) og Bente Kristin Johansen 
(Kreftregisteret)  

 

 
 

Tove Helliesen ble utnevnt til æresmedlem i NFKC 
 

 
 

Fra festmiddagen på Fagerborg hotell, Lillestrøm. Styrebordet, f.v. Bente E. Jensen, Hans Kr. 
Haugland, Ying Chen og Bernard Majak (toastmaster) 



 

 
 

Reidun Mecsei 
 

 
 

Underholdning ved vokalensemblet Shadrack 
 

 
Kinesisk dans ved Ying Chen 



 
 

Sylinderepitelceller fra Sykehuset i Vestfold synger og danser! 
 

 
 

Prof. Solveig Nordheim Andersen bidro med klaverspill 
 

 
 

Styret i NFKC (Jannicke Berland, Jon Lømo, Bente E. Jensen, Ying Chen) sammen med 
hovedforedragsholder Syed Z. Ali. Styrets 5. medlem Mette Kristin Pedersen var ikke tilstede. 



 
 
 
Reisestipend 2009 (European Congress of Cytology) 
 
Det var 3 søkere. Ved loddtrekning ble følgende tildelt 5000 kr hver: 
Anne Fosaas, Sykehuset i Vestfold 
Kathleen Helen McNeely, Sykehuset Innlandet Lillehammer 
 
 
 
Kurs/konferanser 
 
35. European Congress of Cytology, Lisboa, Portugal. 27.-30. september 2009. 
 
2. EFCS Cytologi tutorial, Wroclaw, Polen. 1. - 5. juni 2009 
 
Kurs i eksfoliativ cytologi for leger i spesialisering i patologi, Haukeland sykehus, 16. - 20. 
november 2009 
 
Videreutdanning for screenere: 
Del 2 av videreutdanningen er i juni 09. 
Oppdateringskurset i cervixcytologi blir arrangert 10-12 september 2009.  
Kontaktperson for påmelding er Maj Liv Eide. E-post: Maj.Liv.Eide@stolav.no 
 
For mer informasjon og lenker, gå til NFKCs hjemmeside: 
http://www.legeforeningen.no/id/131654.0 

 
 

 
 
 
 
Kontaktinformasjon for Styret i NFKC 
 
 
Ying Chen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, leder. ying.chen@siv.no 
Jon Lømo, Ullevål universitetssykehus, nestleder. jon.lomo@uus.no 
Mette Kristin Pedersen, Ullevål universitetssykehus, sekretær. meed@uus.no 
Bente E. Jensen, AHUS, kasserer. bente.e.jensen@ahus.no 
Jannicke Berland, Universitetssykehuset Stavanger, styremedlem. bejm@sus.no 
Siri Borchgrevink Persen, St Olav Hospital, varamedlem. siri.borchgrevink-persen@stolav.no 
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