
 
 
 
 
 
 
Cytologikursus i Trondheim: The 5th EFCS Annual Tutorial in Cytopathology. 
Af Susanne Nielsen, bioanalytikerunderviser klinisk patologi Næstved, Sygehus Syd. 

 
“The 5th EFCS Annual Tutorial in Cytopathology” var et veltilrettelagt og inspirerende, men krævende kursus, 

som kun varmt kan anbefales.  

 

Der blev gennemgået emner inden for EU guidelines vedr. screening, præparationsteknik, anvendelse af HPV 

test, cervixcytologi med differentialdiagnostiske problemstillinger samt urincytologi, finnåls diagnostisk 

indenfor mamma, thyreoidea, respirationsveje/EBUS, galdeblære, pancreas, lymfeknuder samt spytkirtler. 

Hver organtyper blev gennemgået med et teoretisk oplæg på ca 30 min efterfulgt af 1,5 times workshop. De 

fleste workshops krævede en del mikroskopierfaring for at få det fulde udbytte, da de 30 minutters oplæg 

langt fra kunne nå at komme igennem alle differentialdiagnostiske problemstillinger. Savnede lidt mere tid til 

de fortrinlige og inspirerende foredragsholderne, til gennemgang af eller demonstration af cytologiske 

detaljer ved cytologiske faldgrupper. 

 

Kurset blev afholdt på et stort, nyt og lyst laboratoriecenter i Trondheim fra 28.5 til 1.6 2012 med 60 

deltagere – såvel bioanalytikere som læger - fra flere europæiske lande samt en enkelt fra USA.  

Forud for kurset fik deltagerne tilsendt litteratur til diverse emner samt opfordring til at sende 

diagnoseforslag på 5 flotte netcases (slidescannet ved flere forstørrelser), som blev gennemgået under de 

relevante organer. 

Kurset sluttede med casegennemgang af prætest, som var det første vi startede med. Selvom der var 

diagnoseændringer fik vi alle et diplom udleveret 

 

Programmet var tæt pakket fra 8:30 til 18:30 næsten hver dag, kun afbrudt af en 30 minutters kaffepause 

formiddag og eftermiddag samt en times frokost. Om formiddagen blev der serveret pandekager m. smør og 

sukker, vafler eller kage, mens der var frugt om eftermiddagen. Frokosten bestod af 2 stk smørrebrød (på 

toast), suppe, lasagne eller platte.  

Tirsdag var der reception med pindemadder og et lille glas, men ingen taler. Onsdag var der arrangeret 

sightseeing med bus fra laboratoriecenteret til det spændende RingVe musikinstrument museum, hvor vi 

blev vist rundt og fik fortalt om klaverets udvikling af inspirerende og meget musikalske guider, som spillede 

klassiske brudstykker. På Ring Ve var der middag i form af pindemadder og en forfriskning. 

 

Samlet må det siges, at vi fik utroligt meget for pengene, da kursusafgift inkl. kaffepauser, frokost, reception 

og tur til Ring Ve museet kun var 400 euro.  

Der var desværre ikke så meget tid til at se de smukke Trondheim, så jeg fortryder at jeg ikke tog en ekstra 

dag i Norge. 
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