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Leder
Året er i ferd med å ta slutt, og vi ser frem til en hvit jul. Forberedelsene til årsmøtet februar
2010 er i rute. Hovedtemaet der blir nye teknikker i cytologisk diagnostikk, - i tillegg til
norske forelesere kommer professor Fernando Schmitt fra Lisboa. Kreftregisteret vil også gi
oss en oppdatering når det gjelder HPV. Frie foredrag og poster fra medlemmene skal også
bidra til et godt årsmøte. Vi håper på like godt oppmøte som i tidligere år !
Retningslinjene for kvalitetssikring i cervix-cytologi er ferdige. De har vært til høring, og
endelig utgave vil presentert på årsmøtet.
Dette året har vi gjennomført kurs i cytologi for spesialistkandidater i patologi, og vi møtte
der mange entusiastiske unge cytologi-interesserte som vi håper etterhvert vil komme inn som
friske pust i foreningen.
Det har vært et godt år økonomisk for foreningen, og dette bidrar til at vi er godt rustet for
arbeidet videre fremover.
Etter fire år som leder takker jeg for godt samarbeid, både med styret og foreningens
medlemmer. Valgkomiteen arbeider hardt for å finne kandidater til styret som skal velges på
årsmøtet. Vi oppfordrer alle til å gjøre en innsats for foreningen.
Jeg ønsker alle medlemmene en god jul og alt godt for det nye året!
Ying Chen
Leder i NFKC

Årsmøtet 2010 på Gardermoen
Styret ønsker velkommen til Årsmøtet 2010 på Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen!
Tema i år er molekylære metoder og andre spesialteknikker i cytologi. Følgende
foredragsholdere er klare:
- hovedforedragsholder professor Fernando Schmitt, Porto, Portugal: ”Demystifying
molecular cytology”
- Anna Bofin, NTNU, Trondheim: In situ hybridisering
- Marius Lund Iversen, OUS Radiumhospitalet: Praktisk bruk av flowcytometri
- Jon Lømo, OUS Ullevål: Galleveiscytologi m/ kasus
- Bente Kristin Johansen, leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft,
Kreftregisteret: Nytt fra Kreftregisteret
Styret jobber med å få på plass ytterligere noen foredragsholdere.
I forbindelse med foredrag om galleveiscytologi blir det lagt ut kasus på NFKCs hjemmeside i
forkant av årsmøtet.
I tillegg blir det selvfølgelig presentasjon av abstracts, i form av muntlig innlegg og postere.
Beste innlegg premieres. Vi henstiller i år spesielt om innsending av poster. Det er flere som
nylig har presentert poster i forbindelse med internasjonale møter, hvor ”gjenbruk”, dvs
presentasjon for det norske cytologimiljøet, er svært ønskelig!
NFKC Årsmøte finner sted på lørdagen. Det er valg av styremedlemmer i år. I tilknytning til
årsmøtet blir det presentasjon av Kvalitetssikringsrapport for cervix screening.
Som vanlig vil ulike firmaer være tilstede for å presentere sine produkter.

Informasjon om påmelding.
Frist for påmelding og innsending av abstract: 5. januar
Påmelding: Kun betaling gjelder som påmelding !
Betalingsinformasjon: Norsk Forening for Klinisk Cytologi v/ kasserer Bente E. Jensen,
Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus, 1478 Lørenskog. Kontonummer:
9100.16.37520.
Dersom det er problemer med å overføre betaling før fristen, ta kontakt med Bente Jensen, epost: bente.e.jensen@ahus.no
Abstract sendes til Jon Lømo, e-post: jon.lomo@ulleval.no
Priser: Kan betales separat, eller som total pakke (kursavgift m/måltider + festmiddag +
overnatting)
Kursavgift: 1200 kr (medlem) / 1500 kr (ikke-medlem). Inkluderer lunsj fredag og lørdag.
Middag fredag: 400 kr

Total pakke: 2200 kr / 2500 kr (medl/ikke-medl). NB: Svært gunstig pris! Vi håper så
mange som mulig benytter seg av dette tilbudet.
Merk: Det understrekes at hotellrom ordnes av NFKC når beløpet er betalt. Ikke kontakt
hotellet direkte! Spesialpris gjelder kun ved bestilling gjennom NFKC.
Se for øvrig hjemmesiden til NFKC: http://www.legeforeningen.no/id/131654.0

35. Europeiske Cytologikongress
27.-30. september i Lisboa, Portugal.

Påmeldte deltagere til årets kongress var 971 fra ca. 60 ulike land. Fra Norden var antallet 16
fra Finland, 15 fra Danmark, 12 fra Sverige, mens vi denne gangen hadde 29 påmeldte
deltagere.
Søndag startet innregistreringen, og senere på dagen ble åpningsseremonien avholdt på
kongressenteret. Det var innslag av lokal sang og musikk, og vi nøt vin og fingermat mens vi
traff venner og kjente fra fjern og nær.
Mandag startet kongressens offisielle program som var tettpakket med høyaktuelle temaer.
Tre forskjellige symposier tok for seg cervix og da fremtidens screening, vaksine og cancer
samt kvalitetskontroll og automasjon. Workshopene denne dagen konsentrerte seg om hode
og hals, bløtvev, lymfeknute, lunge, spyttkjertel, serøse væsker, thyreoidea og urinveiene. To
sesjoner var også viet free papers, med flere interessante innlegg. Slideseminarene kunne by
på bilder fra luftveiene, urin og bløtdelstumores. I tillegg til dette kunne deltagerne være med
på interaktivt slideseminar, hvor de selv skulle gjette på riktig diagnose ved å trykke på
mentometerknapper. Temaet var gynekologi, og det var både morsomt og lærerikt å se
hvordan forslagene fra salen spriket i alle retninger. Mandag kveld ble det arrangert konsert i
Sociedade de Geografica de Lisboa, museet som ligger i bygningen til det geografiske selskap
og som huser en særegen samling kulturgjenstander fra Portugals tidligere kolonier.
Musikken ble fremført av gruppen Il Dolcimelo, og var en blanding av musikk fra
renessansen og tidlig barokk.
Tirsdag var igjen like innholdsrik med symposium for FNA vs. CNB, nevroendokrine
tumores og avanserte teknikker i cervixcancer screeningen. Workshopene denne dagen
utfordret deltagerne på dype organer, pediatric, CNS/CSF, mammae og gynekologisk
cytologi. Interaktivt slideseminar innen mammae og egen sesjon for cytoteknologi sto også på
den faglige menyen denne dagen. På kvelden møttes mange av kongressens deltagere til Get
Together Dinner på Mercado da Ribeira Lisbon, Lisboas største markedshall. Et originalt sted
å arrangere et selskap, men ikke mindre festlig av den grunn. Selskapet startet med Fado
musikk fremført av lokale artister. Ordet fado betyr skjebne, og det synges om lengsel etter
det tapte og det som aldri er oppnådd, hvilket trolig kan forklare den følelsesmessige kraften i
fremførelsen. Sangen er akkompagnert av akustisk spansk gitar, og denne musikken er dyrket
i Lisboa i over 150 år. Vi skulle bli servert mat fra landets fem regioner, og det var rikholdige

og varierte buffetbord med alt fra blekksprut til blodpudding. Noe for enhver smak og gane,
men hva som tilhørte hvilken region var det ikke godt for oss å vite. Maten og den tilhørende
desserten gjorde sitt til at det var godt å røre på seg når det senere ble spilt opp til dans med
internasjonal discomusikk. For noen av oss varte kvelden til musikken stoppet ved midnatt.
Onsdag og siste dag for kongressen kunne også by på flotte foredrag og workshop innen
prediktiv cytologi, kjertel lesjoner, gyn cytologi og interaktivt slideseminar fra thyreoidea.
Flere av våre egne bidro på ulike måter under kongressen, og ingen gjorde skam på verken
fedreland eller arbeidsgiver.
For solhungrige nordmenn var årets vertsland midt i blink, og for både bioingeniører og
patologer var kongressen et flott avbrekk fra en hektisk hverdag. Både faglig og sosialt var
dette et vellykket arrangement, og vi dro hjem med mange inntrykk og ny kunnskap i våre
nyervervede lysblå trillebager.
Bente E. Jensen
Akershus universitetssykehus
PS: Neste internasjonale cytologikongress er IAC-kongress i Edinburgh, 16.-20. mai 2010.

