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Tidlig med i internasjonalt faglig arbeid
• Var med å etablere EFCS i 1969 (som 1/9 europeiske/nasjonale foreninger)

og da var det registrert 70 medlemmer i foreningen, hvorav 7 menn
• Tidlig aktiv i IAC (som ble etablert I 1957), representert v/ nasjonal editor i
Acta Cytologica

MANGE screenere tok IAC eksamen
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Aktiviteter i tidlige år
• Årsmøter
• Sammen med DNP om vårmøter
• Cervixcytologiens utbredelse med artikler i nasjonale
fagtidsskrifter i midten av 1970-tallet
• Kartlegging av cytologiscreenernes kompetanse
• Norsk Cytoteknikerforening eksisterte parallelt og jobbet for
formell utdanning, krav til kompetanse og en yrkesgodkjenning
(oppløst ca 1980)
– Lab.ingeniør
– MIP utdanningen
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1980-årene og utover: etablering og standardisering av
opplæring og kompetanse i klinisk cytologisk diagnostikk
• Diskusjon og planlegging av viderutdanningen i cytologi for
bioingeniører (Else Skaaland, Tove Helliesen, Reidun Mescei, Bjørn
Hagmar, Joan Fredriksen)
• Etablering av videreutdanningen i cytologi for bioingeniører 1988 med første
kurs 1988-89 på Løten
• Formell tilknytning til Høgskolen i Trondheim sikret en godkjent eksamen
(v/Reidun Mescei)
• Planlegging og etablering av cytologikurs for LIS i patologi med første kurs i
begynnelsen av 1990-tallet (Tove Helliesen og TS)
• Kurset ble raskt adoptert av DNP og ble et av (den gang) to obligatoriske
kurs for LIS i patologi
• LIS må bestå avsluttende eksamen for å få kursbevis

5

Screeningprogrammet livmorhalskreft og NFKC
• Representert i evaluering av cervixscreeningen med etablering av
rådgivningsgruppe (1998)
• Utarbeidelse av Kvalitetsmanualen
• Fast representert i rådgivningsgruppen
• HPV
• LBC
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Varia
• EFCS kongress Lillehammer (2000)
• EFCS tutorial Trondheim (2012)
• EACC
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Blir det noe mat snart?
Jeg er SULTEN!
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