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Fra 9. til 13. maj var der 9th Annual EFCS Tutorial i Billund, hvor Dansk Cytologiforening var de lokale værter 
for arrangementet, og stod for hele det praktiske set up. Ellers var programmet sat af EFCS-komiteen, som 
var til stede hele ugen. Der var bred repræsentation fra hele Europa samt enkelte oversøiske 
repræsentanter. De 50 deltagerne fordelte sig på både cytobioanalytikere og patologer, og der var i alt 22 
danske deltagere ud over bestyrelsen fra Dansk Cytologiforening. 

Der var program fra 8.30 hver morgen og sluttidspunktet var 17.30 -18.00 de første 4 dage, så man kunne 
godt føle sig lidt brugt mod dagens slutning. Der var en vekslen mellem Power Point undervisning og work 
shops, hvor præparater ”gik rundt”. Oftest var den enkelte lecture på ca. ½ time efterfulgt af en work shop 
på 2 timer. Ind imellem afbrudt af pauser – enten planlagte eller selvbestaltede, når hovedet summede 
eller øjnene svømmede over. Vi var flere, som fandt, at tidsfordelingen mellem undervisning og work shop 
burde revideres lidt, og det vil evalueringen nok bære præg af. Flere lectures var noget overfladiske pga. 
den korte tid til rådighed, og der er også grænser for, hvor langt koncentrationen rækker, når man er 
udfordret af et fremmed mikroskop samt en konferencestol uden mulighed for højdeindstilling. Der var i 
hvert fald god brug for hotellets ekstra hovedpuder  

Alle foredragsholderne havde inden tutorialen sendt deres manuskript til EFCS, så de skulle være mulige at 
tilgå inden, men vi fik først et log in undervejs på tutorialen, så den mulighed glippede. Hjemme på 
afdelingen igen kan man så printe de omkring 120 sider ud. Det er selvfølgelig fint, at manuskripterne ligger 
tilgængelig på nettet, og der er værdifuld information i dem, men det virker en smule uprofessionelt, at vi 
ikke havde fået tilsendt log in sammen med anden information. 



De første 3 dage var forbeholdt non-gyn cytologi, og overskrifterne var bløddels- og knogletumorer; lever, 
galde og pancreas; mamma; thyreoidea; ØNH; serøse væsker; uriner; luftveje samt lymfeknuder . Nogle af 
underviserne brugte deres indlæg på at vise og forklare typiske eller sjældne tilstande og vise en masse 
cellebilleder, mens andre helt lod denne del komme på de udleverede præparater, og primært brugte tiden 
på at fortælle om præparation, diagnostiske skemaer, brug af immunhistokemi etc. Også præparaterne var 
af vekslende kvalitet: nogle havde en virkelig god og lærerig beskrivelse bagpå, mens andre kun indeholdt 
en diagnose. Sidstnævnte var ikke så lærerigt, hvis det f.eks. er finnåle fra organer, man ikke har erfaring i 
at se på. Dér ville det være rart med lidt guidning ift. hvad man særligt skulle lægge mærke til. 

De sidste 1½ dag var gynækologisk cytologi, og der var mulighed for at afslutte med en QUATE eksamen, 
hvilket 18 deltagere benyttede sig af. Her var det lidt en skuffelse, at en del af præparaterne fra 
workshoppen bestod af konventionelle smears, eftersom der ikke er flere steder i DK, disse anvendes. Det 
er dog ikke tilfældet rundt om i Europa, så derfor er det selvfølgelig relevant for nogle. I det hele taget 
fornemmer man, at vi er meget godt med ift. cervixcytologi i DK. I hvert fald kunne man undre sig over at 
Christine Bergeron fra QUATE komiteen brugte rigtig meget tid på at fortælle om, hvordan de har lavet 
forløb og triage i Frankrig og serverede det, som om de virkelig havde opfundet den dybe tallerken som de 
første i Europa. Det lignede i store træk det, vi kender fra 2012 anbefalingerne, og som alle afdelinger 
herhjemme læner sig op ad…….så intet nyt i det. Også HPV-vaccinationer havde hun stærke meninger om. 
Hun mente bl.a. at børnene skulle tvangsvaccineres i skolen, for ellers ville cervix cancer incidensen aldrig 
falde! Sådan noget hippie-pjat som patientsamtykke har hun åbenbart ikke meget tilovers for  

Ud over undervisningen var der også sociale/kulturelle arrangementer mandag og onsdag aften. Mandag 
foregik det på konferencecentret, hvor der blev serveret smørrebrød, hvilket de udenlandske deltagere 
fandt noget eksotisk  Onsdag aften var der bustur til Jelling med en meget interessant rundvisning om 
Jellingstenene, og hvad der ellers var at sige om Gorm, Harald og tiden deromkring. Derefter mad og drikke 
på museet med dinner music, og mulighed for at se museet på egen hånd. 

Alt i alt et glimrende arrangement, men en lidt sej uge med undervisning fra morgen til aften. Foredrag 
med varierende relevans afhængig af, hvad man primært beskæftiger sig med til hverdag, og ligeledes stor 
forskel på værdien af de enkelte work shops. Som altid er det jo også hyggeligt at møde kolleger fra nær og 
fjern  Der var nogle skønhedspletter undervejs, men ikke en finger at sætte på alt det praktiske – så tak 
for en god uge til bestyrelsen i Dansk Cytologiforening. 

Lisbeth Gregersen. 

 

  


