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NFKCs ÅRSMØTE OG KURS 2012

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen
Start: Fredag 3. februar, kl 10.00. Registrering fra kl 09.00.
Slutt: Lørdag 4. februar ca kl 13
Hovedtema på årsmøtet: Lungecytologi. EBUS. PET-CT. Nye molekylære undersøkelser.
Foredragsholder er bl.a. Prof. Stephen Raab, USA.

Andre tema: Cervixcytologi. Kvalitetssikring. Mentometersesjon med kasus presentert av
deltagerne. Frie foredrag.
Priser:
Kun årsmøte (inkluderer lunsj begge dager):

kr.1500/2000,- for medlem/ikke-medlem

Overnatting:

kr. 600,-

Festmiddag fredag

kr. 450,-

Betal medlemsavgift for 2012 samtidig, NB! Økt til kr. 300,-.
NB! Kun betaling gjelder som påmelding. Vi ordner så med reservasjoner av hotellrom.
Påmelding/betaling til kontonummer: 9100.16.37520, NFKC v/Bente E. Jensen, Avdeling for
patologi, Ahus.
Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: bente.e.jensen@ahus.no
NB! Husk å presisere på innbetalingen hva/hvem beløpene gjelder for.
Det vil bli søkt om kursgodkjenning av årsmøtet for både bioingeniører og leger i
spesialisering.
Frist for påmelding og innsending av abstract: 6. januar. Frist for kasus: 20. januar.
Abstract for frie foredrag sendes til Jon Lømo, e-post: joloem@ous-hf.no

Oppdateringskurs i cervixcytologi og Videreutdanning i klinisk
cytologi for bioingeniører
Oppdateringskurset i cervixcytologi arrangeres nå årlig og neste kurs er planlagt til 6. og 7.
september 2012.
Når det gjelder Videreutdanningen i Klinisk Cytologi det nå 3 år siden forrige kurs og vi
håper at vi kan få arrangert et nytt i 2012. Nærmere opplysninger vil komme senere.
Maj Liv Eide

EFCS CYTOLOGI-TUTORIAL 2012 I TRONDHEIM

EFCS årlige tutorial i eksfoliativ og punksjonscytologi, denne gangen i Norge!! De beste
lærerne i Europa. Opplev Trondheim på den beste tiden av året.
Tema (foreløpig): Gynekologisk cytologi, serøse væsker, urin, luftveier, galleveier og
pancreas, mamma, lymfeknuter, thyroidea, spyttkjertler, molekylære metoder med mer. Alle
tema med workshops med rikelig preparater. Undervisning foregår på engelsk. Det tilbys
sosialt program.
Deltagere: Internasjonal. Det satses på god deltagelse fra Norge (patologer og bioingeniører).
Tid: 28. mai – 1. juni 2012
Sted: Trondheim
Priser: Rimelig kursavgift. Deltagerne betaler selv for hotell.
Nærmere opplysninger om påmelding følger.
Arrangementskomiteen (leder: Anna Bofin, NTNU, e-post: anna.bofin@ntnu.no)

RAPPORT FRA 36. EUROPEISKE CYTOLOGI KONGRESS I
ISTANBUL, TYRKIA, 22.-25. SEPTEMBER 2011

Der Europa møter Asia i en herlig blanding av gammelt og moderne, spenning og mystikk,
ble årets begivenhet for oss med lidenskap for cytologi arrangert i historiske omgivelser.
I Harbiye Museum and Culture Center i den Europeiske delen av Istanbul, møttes rundt 800
deltakere fra ulike nasjoner. I år som tidligere ble årets kongress en hektisk, lærerik,
inspirerende og minnerik opplevelse.
Kongressen var som andre lagt opp med kurs, workshops, slide seminarer, symposier og
fotnoteforedrag. Kjente og mindre kjente foredragsholdere delte sin kunnskap og sine
erfaringer med et over middels interessert publikum, og våre egne helter Torill Sauer, May
Liv Eide, Aasmund Berner og Jon Lømo føyet seg inn i rekken av bidragsytere i så måte.
I tillegg hadde Norge to postere på utstilling fra Sykehuset i Vestfold og St.Olavs hospital.

Kongressens første dag bestod for det meste av innregistrering og ulike workshops innen blant
annet serøse væsker, spyttkjertel, infeksiøse sykdommer og hode/nakke.
Torsdagens program ble avsluttet med en velkomstseremoni i kongressenteret/museet.
Klassisk musikk kunne nytes sammen med fingermat og godt i glasset, og nye og gamle
bekjentskaper med felles interesser opptok de fleste.
HPV, kvalitetssikring, utfordringer i lungecytologi, cytologiens fremtid, gynekologisk-, hode
og nakke- og GI tract/pancreas- cytologi samt opplæring og utdanning av screenere i Europa
var kun noen få temaer av kongressens andre dag, og valgenes kvaler gjorde seg gjeldende.
Fredag kveld ble avsluttet med en fantastisk konsert i Hagia Irene (Aya Irini), en kirke/moské
i den Asiatiske delen av byen. Omgivelsene var storslåtte, og musikerne likeså. De serverte
oss tradisjonell musikk oversatt til universelle lyder og en profesjonell dansegruppe
dramatiserte flere av melodiene med stor innlevelse.
Dag tre fulgte opp med blant annet mammacytologi, ekstremiteter og utfordringer i
thyreoidea, opplæring i cytopatologi og digital cytologi.
Lørdag kveld var det duket for kongressmiddag ombord på en cruisebåt på Bosporus, stredet
som skiller Istanbul i to, Europa fra Asia og samtidig knytter Svartehavet til Marmarahavet.
Enkelte av oss andre valgte å utforske byen på egenhånd, med den ”Blå moskeen” og ”Grand
Bazar” som hovedmål.
Søndag og kongressens siste dag inneholdt blant annet slideseminar i urincytologi,
symposium i molekylær cytologi og workshops med temaer som thyroidea og celleblokk.
Dagen og kongressen ble avsluttet med en ”closing ceremony” på ettermiddagen for de
gjenværende deltakerne.
Flere hadde allerede vendt nesen hjemover, mens andre igjen hadde utvidet sitt opphold med
mulighet for å oppleve mer av byen med ”1001 ways to enjoy”.
Jeg og min kollega Shirin kunne reise hjem med ny kunnskap og inspirasjon i kofferten,
foruten innkjøpte gaver til oss selv og andre. En flott kongress i en fantastisk spennende by,
og undertegnede er takknemlig og glad for nok en reise i cytologiens mangfoldige verden.

Bente Ekeberg Jensen
Ahus, Lørenskog

