
Protokoll telefonmöte 
Styrelsen Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC) 

160829 kl 15:00-16:00 

 

 

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

 
 Ordförande Christina Kåbjörn (CK) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
Sekreterare: Katalin Dobra  
 
Dagordning:  
 

1. Feed-back på Tutorial i Göteborg 5-9 juni 2017.  
 
- Detaljschema efterfrågas från oss vad gäller vårt bidrag till Tutorial innefattande 
Punktionscytologi/Mesoteliom/Gallgångscytologi.  
- Förutsättningarna och upplägget diskuterades i detalj 
 
Åtgärd: Vi lägger fram förslag till detaljschema under nästa vecka – detta görs genom mail 
växling mellan Edneia, Eva, Katalin och Henryk 
 

2. EF Cytologi Malmö 2019.  
 
- Konferens med 600-1000 deltagare planeras till 2019 i Malmö 
- CK informerade om mötet och kontrakt skrevs  
- Flyers trycks och mötet annonseras 
- Vetenskaplig kommitté behöver tas fram  
- Christina och Henryk möter projektledare innan styrelsemötet  
 

3. Equalis utskick: lägesrapport 
 
- Henrik informerar om att Equalis utskicket blir klar förhoppningsvis i början av september 
- KVAST arbetsgruppen i exfoliativ cytologi har hållit möte i Huddinge och Expertgruppsmöte 
äger rum den 13/9 då nya kvalitetsindikatorer behöver tas fram och slutbearbetningen av 
vårdprogrammet görs 
 

4. Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi har börjat 
 

- KD informerade om programmet 
-20 studenter har antagits till programmet. Söktrycket har varit stort med 81 sökande 
- Nya inslag i programmet är Molekylär diagnostisk cytologi, Vetenskaplig metodik och 
kvalitetssäkring 
- Vi behöver samverka för att erbjuda kvalitativt bra examensarbeten inom diagnostisk 
cytologi. Kravet är att det skall vara en disputerad person som handleder och att projektplan 



föreligger och godkänns av KI innan projektarbetet påbörjas. KD ger mer information när 
Utbildningsplanen är färdigställd. 
 

5. Medlemsfrågor 
 
Eva har fortfarande inget underlag och kontaktuppgifter. CK förmedlar kontakt med tidigare 
kassör. 
 

6. Hemsidan 
 
CK informerade om den nya hemsidan 
 

7. Övriga frågor 
 
- Vårmötet 2017 blir i Malmö, 9/5 för ST läkare och 10-12 maj för övriga  
- Det planeras en cytologi block på 1 h 50 min med molekylär cytologi, exfoliativ och 
punktionscytologi 
- Henryk efterfrågar förslag på namn senast i oktober  
- Mobilisera gärna nya presentatörer och rekommenderas korta fallpresentationer 
 

8. Nästa möte 
 
Heldagsmöte bokas till den 5 december 2016 kl 10.00-16.00 i Göteborg. 
 

 

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


