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Leder
Hverdagen er i ferd med å starte opp igjen, etter en spesiell sommer. Den forferdelige
terroren i Oslo/Utøya sjokkerte, men viste også hvordan nasjonen kan mobilisere og hegne
om de verdiene vi holder kjært. Jeg er stolt over å tilhøre et helsevesen som kunne takle de
store utfordringene på en så rolig, profesjonell måte.
Dette nummer av Norcyt‐info har som vanlig et rikt illustrert referat fra siste årsmøte i
februar. Det bringer tilbake gode minner fra et aktivt, engasjerende møte! Styret vil fortsette
å oppfordre til aktiv deltagelse ved årsmøtene. Hverdagen er full av interessante, lærerike
kasus som bør bibringes flere. Dessuten ligger det en egen læring i det å gå tilbake i
prøvematerialet, presentere funn og sammenligne med tidligere erfaring og vitenskapelige
studier.
Cervixscreeningen har stått på dagsorden siste halvår med bl.a. to offentlige høringer
angående sekundær HPV‐testing i Norge. Styret har kommet med sine uttalelser. I likhet
med mange andre høringsinstanser ba vi om at det måtte gjennomføres en evaluering av
prøveperioden før videre tiltak skulle gjøres. Vi er glad for at Helse‐ og omsorgs‐
departementet bestemte at dette nå blir utført, av Kreftregisteret. Det blir viktig å gjøre en
oppdatert vurdering av HPV‐testing i sammenheng med flytskjema, basert på 6 års erfaring
med dette i screeningen i Norge.
Ellers virker det som væskebasert cytologi er på god vei til å bli innført i laboratoriene etter
at den offentlige taksten kom. Dette er en spennende utvikling som vil gi nye muligheter,
bl.a. mer effektiv morfologisk screening og bruk av materiale til tilleggundersøkelser.
Med ønske om en god, faglig tilfredsstillende høst til alle!

Jon Lømo
Leder, NFKC

NFKC‐Årsmøte 2011
Stedet for Årsmøtet var Radisson Blu
Hotell Gardermoen 4‐5 februar.
Hovedtema var cervixcytologi og hoved‐
foreleser var Dr Christine Bergeron. Hun er
leder for et cytologilaboratorium i Paris
som har ca 400 000 pap‐tester pr. år,
omtrent like mye som i Norge totalt (!). Og
hun delte sine erfaringer ang HPV i
screening, bruk av P‐16 farging og nytten
av Thin Prep Image ved kvalitetskontroll.
Aktiv bruk av mentometer ved Bergeron
sine “difficult cases” og medlemmenes
“vinternøtter” skapte stort engasjement
blant oss i salen. I tillegg var det mange
interessante vitenskapelige innlegg og
flotte postere. Beste frie foredrag ble
vunnet av SW Sørbye og ML Iversen fikk
årets Kasus‐pris. Årets mange utstillere
skapte høyt aktivitetsnivå blant oss
besøkende. Både utstillere og medlemmer
ga positive tilbakemeldinger til styret
muntlig eller ved utfylling av
evalueringsskjema.

Hovedforedragsholder dr. Christine
Bergeron, Paris: ”New trends in cervical
cancer screening” og ”Cervical cytology –
difficult cases”

Foredragsholder Olav Vintermyr: ”Primær
HPV‐screening”

Vinnere av henholdsvis pris for beste frie
foredrag og beste ”vinternøtt” – Sveinung
W. Sørbye og Marius Lund‐Iversen
Foredragsholder Bente Kristin Johansen:
”Nytt fra Kreftregisteret”

Fra firma‐utstillingen

Festmiddag – med ”Can-can”
danseunderholdning !

Kurs i Ungarn: ”Technology Transfer
in Diagnostic Cytopathology”
Ved Jannicke Berland
Jeg deltok på dette kurset 7.‐9.4.2011,
som ble arrangert ved nordbredden av
Balatonsjøen, syd for Budapest i Ungarn,
av den ungarske divisjonen av IAP. Det var
141 påmeldte, hvorav 67 utenlandske
deltaker. 33 kom fra naboland til Ungarn.
Det var folk fra Storbritannia, Sveits,
Tyskland og Israel bl.a. Jeg var eneste
skandinaviske deltaker, bortsett fra den
finske foredragsholderen Kari Syrjänen.
Omgivelsene var flotte, men med ganske
lange kursdager og sosialt program var det
ikke så mye mulighet til å nyte så mye mer
enn sol og utsikt i pauser/ mellom
arrangement uten å "skulke".
Møtet hadde et kurspreg med flere kjente
foredragsholdere, bl.a. Richard DeMay
(han med praktbøkene "The art and
science of Cytopathology). Det var det 6. i
rekken siden 2006 innen temaet
”teknologioverføring” (dvs
spesialteknikker) i diagnostisk patologi,
men med spesielt fokus på cytologi.
Celleblokker og immun hadde stort fokus,
og mange interessante kasus ble vist, dels
"nypubliserte", og presentasjon av
oppgjorte materialer.
Opplysninger om møtet fikk jeg på mail.
Det ga 15 europeiske CME poeng og
refusjon fra Legeforeningens Fond III for
reise og opphold.
Neste møte er 17.‐19.52012 i Siofok,
Ungarn : www.kmcongrss.com/pcp2012 .
Dette møtet er nok større, ettersom det
også er 80 års jubileum for den ungarske
patologiforeningen og et samarrangement
for flere lands IAP.

NFKCs årsmøte 2012
NFKCs årsmøte, Gardermoen, 3.‐4. februar 2012. Hovedtema: lungecytologi.
Hovedforedragsholder: Professor Stephen Raab, USA. Mer informasjon kommer senere. Sett
av datoene!

Andre møter/kurs:
EFCS Europeiske cytologikongress 2011, Istanbul, 22.‐25. september
27th International Papillomavirus Conference, Berlin, 17.‐21. September
Oppdateringskurs for bioingeniører, 8.‐10. september
Kurs i cytologi for leger i spesialisering i patologi, Soria Moria, Oslo, 14.‐18. november
EFCS tutorial i cytologi i juni, 2012 i Trondheim. En ukes fordypningskurs i cytologi, eksfoliativ
og FNAC. Patologer og screenere: gå ikke glipp av dette!
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