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Närvarande: Christina Kåbjörn (CK), Henryk Domanski, Eva Darai-Ramqvist, Henrik 
Edvardsson och Katalin Dobra (Sekreterare). 

 
1. Ordförande Christina Kåbjörn (CK) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

       Sekreterare: Katalin Dobra  
 
      Dagordningen bifölls med följande innehåll:  

• Stipendier. 

• Vårmöte i Cytologi i Sundsvall 2018 

• ECC 2019 i Malmö 

• Representation på Läkarsällskapets fullmäktigemöte 

• KVAST-punktionscytologi 

• Övrigt 
 

2. Stipendier  
Magnus Nasiells stipendium motsvarande 18 000 kronor har tilldelats till Ingrid 
Norman, cytodiagnostiker på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge för 
deltagande på Europeisk Kongress i klinisk Cytologi i Madrid 10–13 juni 2018 med 
eget föredrag. 

 
3. Vårmöte i Cytologi i Sundsvall 2018 

- Sista anmälningsdag för deltagande på Vårmötet i Cytologi är den 5/3 
- Förberedelser görs inför Vårmötet, då styrelsemöte och årsmöte hålls i samband 

med detta 
- Kvitton lämnas för revision och revisorberättelse förbereds 
- Nya medlemmar: Roman Krech 
- En adjungerad cytodiagnostiker behövs i styrelsen på förslag från valberedningen 

 
4. EFCS -2019 Malmö -  lägesrapport 
     -  Henryk Domanski informerar om att det finns en projektledare utnämnd och 
förberedelserna har börjat för nästa Europeisk Kongress i Cytologi som planeras till den 16–19 
juni 2019 i Malmö 

             -  Arbetet med att ta fram ett program är i full fart 
             -  Tiden för inlämning av abstrakt har förlängts 
             -  Evenemanget annonseras och reklam görs vid kommande Patologi och Cytologi möten  
                 i Madrid och Bilbao 
             -  Möjliga inbjudna föreläsare diskuterades. 
             -  Förslag på namn mailas till Henryk Domanski senast i mars 

 

5. Representation behövs på Läkarsällskapets fullmäktigemöte 
Henrik Edvardsson visar visst intresse och undersöker om han kan ta uppdraget att 
representera Svensk Förening för klinisk Cytologi 



 
6. KVAST-punktionscytologi 

- En KVAST grupp inom punktionscytologi har formats bestående av Eva Darai-
Ramqvist (sammankallande), Christina Kåbjörn, Henryk Domanski och Katalin Dobra  
- Ett första arbetsdokument har tagits fram och till det olika appendix kommer att 
läggas om olika specifika organ och områden  
 

7. Övrigt 
- 

 

Katalin Dobra 
sekreterare Svensk förening för Klinisk Cytologi  
 
 
 
OK/CKB 
justerat av  
Christina Kåbjörn  
ordförande Svensk förening för Klinisk Cytologi 


