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Leder 
 
 
I løpet av det siste året har styret jobbet med følgende saker: 
 
- Kvalitetssikring i cervixcytologi. Foreningen har fått 30.000 kr i støtte fra 
Patologforeningen/Legeforeningen til dette arbeidet, og kvalitetsgruppen er nå nesten i mål 
med retningslinjer for Norge, som er i samsvar med de europeiske retningslinjene. Rapporten 
blir sendt til høring i januar.  
- forbedring av den økonomiske situasjonen. Vi har tæret i flere år på våre midler, og det er 
behov for å øke inntektene. Når det gjelder årsmøtet, har det ikke vært balanse mellom 
inntekter og utgifter. For årsmøtet 2008 har vi derfor økt kursavgiften, både for deltagere og 
utstillere. Vi må også vurdere kurssted for kommende årsmøter, siden det blir stadig dyrere 
ved Vika Atrium. Det kan være aktuelt å flytte arrangementet til et av sykehusene. Dette vil vi 
ta opp på årsmøtet.  
- Norcyt hjemmeside. Styret har jobbet med å finne en ny hjemmeside, da den nåværende ikke 
kan opprettholdes, av forskjellige årsaker (bl.a. ustabil server). Det er to alternativer, en 
kommersiell hjemmeside eller hjemmeside under Legeforeningen. Styret foretrekker den siste 
muligheten, og har sendt søknad om dette. I skrivende stund har vi ikke fått svar. I 
mellomtiden har vi fått hjelp til å legge inn informasjon på Patologforeningens hjemmeside 
(www.legeforeningen.no/index.gan?id=51750). Dere vil finne den nødvendige informasjon 
om årsmøtet 2008 der. Vi vil også basere oss på å sende e-post til avdelingene via 
avdelingssjefene. (Fellesmail til alle foreningens medlemmer tillates dessverre ikke av 
Outlook).  
- Årsmøte 2008. Styret har som vanlig brukt mye tid på planlegging av årsmøtet. Sammen 
med kurskomiteen ved leder Anil Amin har vi prøvd å skaffe gode foredragsholdere til kurset, 
og vi håper og tror at dette skal bli bra også i år. Festmiddagen er i år flyttet til et nytt, lukket 
lokale (DS Louise).  
 
På vegne av styret vil vi ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år! 
 
Ying Chen, leder 
Jon Lømo, nestleder 
 
 
 
 
 



33. Europeiske Cytologikongress i Madrid 
 

 
 
 
 
Den 33. Europeiske Cytologikongress fant sted i Madrid 14-17. oktober. Det var betydelig 
færre deltagere i år enn i fjor, noe som i hovedsak skyldes høy kongressavgift, men likevel var 
det et aktivt møte. Det må med en gang sies at Norge imponerte med sin høye deltagelse 
(mange sykehus representert fra sør til nord). Det var stor faglig tilstedeværelse, både med 
foredrag (Torill Sauer satte uoffisiell europeisk rekord med 4 hovedforedrag i løpet av 
konferansen) og ikke minst mange spennende postere. Det er ingen tvil om at det spirer og 
gror i det norske cytologimiljøet! Det er imponerende når man sammenligner med andre, til  
 
 

 
 

Torill Sauer holder en av sine foredrag 



 
 
dels større lands innsats. Den norske innsatsen var også merkbar på det sosiale området (solid 
tilstede på dansegulvet under kongressmiddagen!).  
 
Det faglige programmet kan leses på kongressens hjemmeside: 
http://www.cytologymadrid2007.com/index.php  
Nytt av året er at alle posterne ligger ute på nettet (i 3 mnd) til gjennomsyn. Adresse: 
http://www.postersessiononline.es/eng/aula_vis.asp?congreso=206310451
 
Neste Europeiske Cytologikongress er i Rovaniemi, Finland, 15-18. juni 2008 (merk 
datoen!). Hjemmeside: http://www.cytology2008.fi/
 
Jon Lømo 
 
 
Kvalitetssikring 
 
"Kvalitetssikringsutvalget" (Maj Liv Eide, Lisa Walaas, Ying Chen, Lotte Gundersen og 
Jannicke Berland) har hatt 4 møter til nå, alle i 2007. På et av møtene var gruppens rådgiver 
Torill Sauer og Bjørn Hagmar tilstede deler av tiden, for oppdatering og diskusjon om 
relevante tema, bl.a. med status vedr. HPV.  
 
Gruppen har samlet inn grunnlagsdokumenter mht cervixscreening, og Maj Liv skriver for 
tiden sammen tekst til en veileder, som vil bli sendt ut på høring til patologiavdelingene og 
aktuelle myndigheter, bl.a. Kreftregisteret, og som en tar sikte på å presentere på årsmøtet 
1.-2.februar 2008. Vi ønsker å få trykket opp det godkjente skriftet. Vi vil også gi en 
presentasjon om cervixscreeningen på  årsmøtet. Senere ønsker vi å se mer på non-gyn 
cytologi. 
Jannicke Berland 
 
 
Årsmøte 2008 
 
NFKCs årsmøte 2008 går av stabelen 1.-2. februar. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo. 
Tema i år er lunge og pleura, og det vil være dr. Tanya Levine fra London som underviser. 
Dr. Levine er en anerkjent cytolog og god pedagog, så vi har store forventninger. Dr Levine 
har forberedt kasus som vil bli gjennomgått. Kasus blir lagt ut på nettet. Videre blir det 
innlegg om kliniske aspekter ved lunge/pleura prøver, nytt fra Kreftregisteret og 
kvalitetssikring. Foreløpig program for årsmøtet ligger på Patologforeningens hjemmeside 
under kurs.  
 
Påmelding:  
Til Mette Kristin Pedersen, Patologisk anatomisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, 0407 
Oslo. E-post: meed@uus.no.  
 
Kursavgift:  
Medlemmer: 1200 kr 
Ikke-medlemmer: 1500 kr 

http://www.cytologymadrid2007.com/index.php
http://www.postersessiononline.es/eng/aula_vis.asp?congreso=206310451
http://www.cytology2008.fi/
mailto:meed@uus.no


Det inviteres til å holde frie foredrag, alt fra interessante kasus til forskningsrapporter ! Det 
beste foredraget blir premiert. Det er ingen rabatt i kursavgift for foredragsholdere i år. 
 
Festmiddag arrangeres på DS Louise, Aker brygge fredag kl. 19.00. Pris for arrangement      
(3 retter med drikke): 450 kr 
 
Påmeldings- og abstractfrist er 11. januar. 
 
Overnatting bestilles direkte hos hotellet Thon Hotel Vika Atrium, tlf 22 83 33 00. Det er 
reservert rom for NFKC (henvis til foreningens møte når du bestiller). Priser:  
 
I ukedager: 
Enkeltrom:                    kr. 1390,- pr. natt inkl. frokost 
Dobbeltrom:                  kr. 1590,- pr. natt inkl. frokost 
  
Weekend: (fre-lør-søn) 
Enkeltrom:                    kr. 1110,- pr. natt inkl. frokost 
Dobbeltrom:                  kr. 1310,- pr. natt inkl. frokost 
 
 
Kurs og kongresser 
 
34. Europeiske cytologikongress: 15.-18.6.2008, Rovaniemi, Finland www.cytology2008.fi 
35. Eur. cytologikongress: 27.-30.9.2009, Lisboa, Portugal www.cytologylisboa2009.com 
17. Internasjonale cyt-kongress: 16.-20.5.2010, Edinburgh, Scotland www.cytology2010.com 
Eur. cyt-kongress, 2011: Istanbul, Tyrkia www.cytologyistanbul2011.org 
 
Annet: 
22.-24.5.2008, Viareggio, Italia (Rimini): HPV disease in the Vaccine Era: Time to retire? IX 
International workshop of Lower Genital Tract Pathology www.adriacongrex.it/hpv2008 
 
 
Nettsiden til Europeisk cytologiforening: www.efcs.eu
 
 
 
Kontaktinformasjon for styret: 
 
Navn  E-mail adresse Telefon, arbeid 
Styreleder Ying Chen ying.chen@siv.no 33 34 33 62 
Nestleder Jon Lømo jon.lomo@uus.no 22 11 77 67 
Kasserer Lotte Gundersen LOTLIN@SO-HF.NO 69 86 15 50 
Sekretær Mette Kristin Pedersen mettekristin.pedersen@uus.no 22 11 89 27 
Styremedlem Jannicke Berland bejm@sir.no 51 51 94 78 
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