
Protokoll telefonmöte 
Styrelsen Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC) 

2016-11-11 kl 14:30-15:40 

 

 

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

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

       Sekreterare: Katalin Dobra  
 

2. Dagordningen bifölls med följande innehåll:  
- Tutorial - lägesrapport – CK 
- Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi - lägesrapport – KD 
- Cervixcytologi - nytt vårdprogram/KVAST, Topografikoder – HE 
- Vårmöte patologi/Cytologi Malmö - Magnus Nasiell – HD 
- Möte - Göteborg 5 dec – diskussionspunkter 
- Övriga frågor: Christina Kåbjörn tar upp en fråga om representation och Eva 

Darai-Ramqvist tar upp en fråga om bankkonton 
 

3. Tutorial i Göteborg 5-9 juni 2017- Lägesrapport.  
- Anders Hjerpe föreläser flera dagar på Tutorial - och kostnaden för hotellvistelsen 

diskuterades. Detta bör bekostas av arrangören.  
- Hemsidans utformning togs upp 
- Program och praktisk inforation om mötet finns upplagda på nätet 

 
4. Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi - lägesrapport  
- Katalin Dobra informerade om att Magisterprogrammet i Diagnostisk Cytologi är inne 

på tredje kurs nu och programmet löper väl.  
- 20 studenter går programmet 
- Handledare behövs för flera studenter då de allra flesta studenter kommer från olika 

delar av landet 
- Projekt planet tas fram av student tillsammans med en disputerad handledare i 

januari- februari, projektet påbörjas i mars och motsvarar för 10 veckor, varav 4 
veckor är sammanfattning och skrivarbete 

- Det är viktigt att vi håller oss till huvudområdet cytologi och att materialet är 
tillräckligt omfattande för att tillåta statistisk bearbetning 
 

5.  Cervixcytologi - nytt vårdprogram/KVAST, Topografikoder 
 

- Henrik Edvardsson informerade om att det nya Vårdprogrammet i Cervixcancerprevention 
börjar gälla från 1 januari 2017 
- Det innebär övergång till en ny nationell terminologi med tillhörande SNOMED kodning 
som innebär stor omställning för många verksamheter 



- Henrik har skickat ut information till styrelsen och information distribuerades ut till hela 
landet 
 

6. Vårmöte patologi/Cytologi Malmö  
 
- 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, där Lukas Bubendorf 
från Basel är inbjuden  
- 6 korta fallpresentationer planeras - förslag på namn och fall diskuteras på mötet den 5/12 
i Göteborg 
- Innehållet till Magnus Nasiell föreläsningen diskuterades. Ett av förslagen är att Lambert 
Skog pratar om Sixten Franzén, alternativt Lukas Bubendorf´s föreläsning öppnas för bredare 
publik 
 

7.  Möte - Göteborg 5 dec  
 
- Mötespunkter diskuterades 
- Vetenskaplig kommitté behöver tas fram för Europeiska Cytologi mötet i Malmö 2019 
- Formell beslut tas om KVAST  
- Programmet för Vårmötet diskuteras i detalj med namn på presentatör och förslag på fall 
- Logotyp för Cytologföreningen presenteras 
 

8. Övriga frågor 
 
Christina Kåbjörn är inbjuden till Läkarstämman där hon kommer att representera SFKC. 
Hennes förfrågan om representation bifölls. 
 
Eva Darai-Ramqvist informerar om att det fanns två Bankkonton, men framöver skall det 
finnas endast ett konto hos Handelsbanken dit medlemsavgifterna betalas. Detaljer kring 
ekonomin presenteras på mötet den 5 december. 
 
 

6. Nästa möte 
 
5 december 2016 kl 10.00-15.30 i Göteborg.  
 
 

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


