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40th European Cytology Congress blev i 2016 afholdt i Liverpool fra d. 2.-5. oktober.
Jeg skulle i selskab med Marianne Schou Martiny præsentere vores artikel ”Endobronchial ultrasoundguided transbronchial needle aspiration: Performance of biomedical scientists on rapid on site evaluation
and preliminary diagnosis”, som tidligere på året blev accepteret i tidsskriftet Cytopathology. Studiet var en
del af mit bachelorprojekt ved et talentforløb sidste år, hvor Marianne var vejleder på projektet. Jeg
arbejder ikke som cytobioanalytiker til daglig, men var i cytologien i et år i forbindelse med projektet og kom
med på kongressen i forbindelse med vores artikel.
Marianne og jeg var, sammen med afdelingsbioanalytiker
Dorthe Ejersbo samt molekylærbiolog Jesper Bonde, de fire
danskere der deltog i kongressen. Der var en bred
præsentation fra hele Europa og også en del fra bl.a. Kina,
Indien, USA og Australien.
Kongressen var meget velorganiseret og kongrescenteret
befandt sig i flotte omgivelser lige ned til Mersey River, gamle
pakhuse og fine museer.
Fint sammensat og meget informativt program på nær lidt
kringlede oplysninger om hvilke sessioner, der var foredrag og hvilke der var workshops man skulle betale
for at deltage i. Yderligere var der heller ikke en deltagerliste, så man havde ikke rigtig nogen fornemmelse
af hvor mange der deltog i kongressen eller hvordan fordelingen mellem de forskellige faggrupper var.
Kongressen var fordelt ud på 5 foredragssale, hvor der blev holdt sessioner i mange forskellige emner. Der
var foredrag om fremtidens cytologi i forhold til screening, HPV, cancerudvikling, molekylære tests, nye
arbejdsområder for cytobioanalytikere samt en del foredrag med non-gyn emner og hvordan der i dette
felt ligger flere arbejdsområder til fremtidens cytobioanalytiker. Der blev imens kongressen blev afholdt også
afholdt QUATE-eksamen.
Udstillinger fra de forskellige firmaer samt ophæng af
postere fandt sted et par etager under selve
foredragssalene, hvilket desværre gjorde kongressen
lidt opdelt. Selve præsentationen af postere
fungerede til gengæld rigtig godt og der var mange
flotte præsentationer. Det var også hernede man fik
udleveret sin ”lunch-bag” som ikke var noget at råbe
hurra for, men Hologic-standen bød på kaffe lavet på
Nespresso-maskiner og cupcakes, så her var mange
kongresdeltagere forbi i løbet af dagen.

Kongressen sluttede d. 5. oktober lidt over middag og vores fly mod København gik først næste morgen,
hvilket gav os en halv dag i Liverpool.
Vi besøgte blandt andet Beatles-museet som var meget interessant opsat med kulisser der skildrede bandets
historier som man samtidig fik fortalt i høretelefoner. Virkelig et besøg værd, hvis man skal til byen og gerne
vil tilbringe et par timer med 60’er historie og fantastisk musik. Ellers gik vi rundt i byen og studerede det
gamle havneområde, de gamle pakhuse, der i dag er indrettet til museer, restauranter og butikker samt
den interessante arkitektur byen i den grad bærer præg af.
Næste kongres kommer til at finde sted i Milano i 2018 og dette kan man læse mere om på deres
hjemmeside: http://www.cytology2018.com.

