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

Sekreterare sittande: Louise Pettersson. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkännes med viss omdisponering av tiden. Henrik Edvardsson anmäler en övrig 

fråga, se nedan. 

 

3. Tutorial i Göteborg 2017. 

Lokalen planeras till föreläsningslokaler vid patologen, SU.  

Stadgar för arrangörer av tutorial gås igenom. 

CK räknar med att åka till Danmark våren 2016 för att se hur mötet går till rent praktiskt. 

Ämnen är delvis bestämda, konventionella ämnen + viss extra utrymme för arrangörernas egna 

önskemål. Central styrgrupp bestämmer mkt 1,5 dag med gyn, 3 dagar med övrig cytologi. Således 

4,5 dagars möte. 

Vem mer i lokal kommitté mer än CK? Denna fråga lyfts men inget förslag läggs. 

BESLUT: Mötet brukar ligga i slutet av maj. v 21 2017 är ej lämplig för mötet pga Kristi Himmelsfärd. 

Därför bestäms att mötet blir v 22, 29/5-1/6 2017. 

Det finns krav från central styrgrupp att ett billigt hotell skall erbjudas. Helst < 1000 Skr / natt. SFKC 

måste fixa hotell och reservera. 

Mötesväska skall ordnas. Styrelsen enas om att fråga Hologic om ev sponsring av mötesväska. 

Welcome coctail skall ordnas. Styrelsen anser att den skall vara på SU i anslutning till möteslokalerna 

av kostnadsskäl. 



Middag på torsdagen skall arrangeras. Det skall vara en kostnadsvänlig tillställning. Förslag finns på 

att åka spårvagn till Saltholmen, ev ”hyra” en egen spårvagn, därefter ta skärgårdsbåt till Brännö, gå 

500m och där finns en billig restaurang. Bra, billigt och Göteborgskt. 

European Federation sköter hemsida och mötesavgifter. 

SU tar sannolikt inte lokalhyra men CK frågar. 

BESLUT: SFKC tar en ekonomisk risk. Tutorial brukar dock alltid gå med vinst. Styrelsen beslutar 

enhälligt om att ta risken och gå med på villkoren. SFKC kan göra en vinst. 

CK kontaktar Luigi Di Bonito, centralt ansvarig inom EFCS. 

Vad skall en lokal kommitté göra? Frågan gås igenom. Guida, vatten, fika, reservhandouts mm. Lunch 

skall ingå i mötesavgiften. 

Det skall gå runt om det är 45 deltagare. Resten blir bonus. Vi får inte glömma att föreläsare skall ha 

middag, lunch etc. 

 

4. EFCS 2019 Malmö 

CK och Henryk Domanski (HD) har träffat två kongressarrangörer. 

1, Artexis och fått budgetförslag. Plats: Hyllie. 

2, Malmö Live. I samarbete med Clarion Hotel. Visst budgetförslag har lämnats. Plats: centrala 

Malmö. 

Förslagen gås igenom. 

600-(1000) deltagare räknar man med preliminärt. Vanligtvis är det ca 600 men i tex Paris var det 

närmare 1000. 

HD kommer att vara huvudansvarig från Sverige, president, men det är SFKC som arrangerar 

tillsammans med EFCS. 

HD har 2 alternativa tidpunkter som alternativ dels 8-11/9 och dels 15-18/9. Det senare datumet har 

billigare hotell. Datumet kan komma att ändras de närmsta månaderna. De föreslagna datumen bör 

inte krocka med andra internationella cytologi- och patologievents. 

Det viktiga är att kongressbyrån skall stå för allt inkl förkostnader som tryckkostnader mm och att 

SFKC står för det vetenskapliga programmet. 

HD, CK, Janne Malina (JM) och ev Lars Övergård (LÖ) skall träffa kongressarrangörerna igen. Nästa 

möte i januari/februari. Den 29/1 bokas preliminärt. 

En dag med parallella sessioner för CD har förekommit på flera möten. Planen är att utöka det i 

Malmö. CD är en stor grupp. 

CK och HD skriver en formell inbjudan till Sveriges cytodiagnostiker för att ha en representant från 

deras styrelse i arbetsgruppen för mötet.  

Artexis, en av kongressarrangörerna, är billigare och mer flexibla än Malmö Live. Dock lockar fördelen 

med centrala Malmö och därmed Malmö Live. 



Hur många rum behöver vi för mötet? Styrelsen skall se på tidigare kongresser. 

Budget för mötet beräknas till ca 4 miljoner. 

Utställaravgift? Hur mycket skall vi ta? Vad har andra tagit i dessa sammanhang? HD hör med tidigare 

arrangörer. 

Kongressmiddag. Var? Malmö Hus?? Brofästet?? Var kan man vara så många? Ev kan Malmö stad 

sponsra kongressmiddag? Kongressbyrån har säkert mycket erfarenhet. 

 

5. Cytodiagnostikerutbildning 

Katalin Dobra har mejlat ut om en hearing 160201 för den nya utbildningen. Viss tveksamhet om man 

kan söka utbildningen ännu. Det är en 1-årig utbildning. Det skall vara bättre struktur på projektdelen 

än tidigare. Det var den stora kritiken mot förra utbildningen. En del molekylära tekniker ingår.  

Oro finns bland sveriges cytodiagnostiker att ej utbildade cytodiagnostiker skulle kunna komma att 

anställas. 

Vilka skall åka på hearingen om den nya utbildningen 160201? CK åker. Ev åker även Edneia Tani (ET). 

Styrelsen för CD åker enligt LÖ. Åker någon från riksföreningen? Åker patologföreningens 

ordförande? 

Det är en universitetsutbildning som inte ”kostar”, ingen uppdragsutbildning. 

CK vill veta syftet - vad vill man med utbildningen?  

 

6. Stipendier – annonsera 

CK uppdaterar hemsidan. Ansökningstiden för 2016 skall vara tom 160301.  

Stipendierapporter skall sparas digitalt av sekreterare på ett usb-minne som skall gå i arv med 

sekreterarposten. 

 

7. Vårmöte cytologi 2016 – planer 

I Uppsala 160414-15. 

CK lägger upp på hemsidan om vårmötet. 

Årsmöte 160414. 

LÖ rapporterar om förslag på föreläsningar bl a. 

 Charles Walters disputation + endodrill 

 Px portio, screening av CD? 

 Immunscreening av prostata av CD? 

 Halmstads erfarenheter av CD screening på rtg och annat som EBUS 

 Henrik Edvardsson (HE) pratar om vårdprogramsförslag 

 Annelie Lexell om benmärgsutstryksbedömning och cellräkning i Lund 



 Hans Brunnström om lunga med fallbeskrivningar med fokus på nya WHO-klassifikationen 

Diskussion även om halvdagsföreläsningar på ons em ca 13-16, 160413, med bl a intraabdominell 

cytologi/lever/pankreascytologi. Intressera fler läkare? Vi måste undersöka lokalfrågan? HD kan hålla 

i stafettpinnen om lokal finns. LÖ ser över lokalfrågan. HD kan prata om lever. ET om GIST. HD hör 

med internationell föreläsare. Styrelsemöte preliminärt efter föreläsningarna 150413. 

 

8. Framtida styrelse 

Vem sitter kvar? ET som post-ordförande, HE som adjungerad, HD som vice ordf, CK som ordf. 

Vem avgår? Janne Malina som kassör, Louise Pettersson som sekreterare 

Valberedning finns. CK pratar med dem. 

 

9. Övriga frågor 

 Kassör JM tar upp problemet med att många medlemmar inte har erlagt medlemsavgift för 

2015. Diskussion kring frågan. Fler påminnelser? CK lägger ut digital påminnelse på 

hemsidan. Färre betalar sedan påbud om erläggande av medlemsavgiften kommer på mail. 

 HE rapporterar om KVAST aktiviteter senaste året.  

1. Kvalitetsindikationer.  

2. 2016 års utskick. 

3. Vårdprogramsarbete. LSIL/HSIL. 

4. Ny målbeskrivning i patologi. 

 

 CK tar på sig webmaster-uppdraget separat från ordförandeposten.  

 

10. Mötet avslutas 

CK avslutar mötet. 
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