
Mötesprotokoll Styrelsen Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC) 
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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:  
- Europeisk Cytologi kongress 2019 - planering 
- Vårmöte patologi/Cytologi Malmö – 2017 
- Paris klassifikationssystemet presenteras 
- Logotyp för SvFKC 
- Hemsidan  
- Övriga frågor: Eva Darai-Ramqvist tar upp ekonomifrågor 

 
3. Europeisk cytologi kongress 2019 

   
Som förberedelse inför Europeiska cytologi kongressen 2019 föreslår styrelsen att en 
arbetsgrupp och vetenskaplig kommitté med bred bas formas.  
 
I arbetsgruppen ingår: 
- styrelsemedlemmarna för SVFKC 
- den nordiska cytologi föreningens ordförande 
- representanter från landets cytologi enheter 
 
Förslag på tid och plats för arbetsmötet: 2017-04-03 på Arlanda.  
 

4. Vårmöte patologi/Cytologi Malmö 10-12 maj 2017 
  

- 6 korta fallpresentationer planeras - förslag på namn och fall diskuterades 
- Förslag kom in om mjukdelförändring (Malmö/Lund), bröstfall (Karolinska), 
spottkörtelförändring (Göteborg). Fall från Umeå och Linköping efterfrågas. Listan av fall och 
presentatör färdigställs efter kontakt med berörda kliniker och skickas till Henryk. 
- Innehållet till Magnus Nasiell föreläsningen diskuterades.  

 
5. Paris klassifikationssystemet 

 
Henrik Edvardsson presenterade Paris klassifikationssystemet och dess målsättning att standardisera 
svaret på urologisk cytologi prover. KVAST gruppen jobbar på detta och kommer att rekommendera 
nationell införande av det nya systemet. 

 
 



6. Logotyp för SvFKC 
 
Styrelsen har tagit fram förslag på logotyp för SvFKC efter att flera förslag har presenterats 
och diskuterats.  

 
7. Hemsidan uppdaterades 

 
Styrelsen har reviderat och uppdaterat innehållet på hemsidan innefattande mötesprotokoll, 
ansökningsdatum för stipendium och styrelsemedlemmarnas namn och adress. 
 

8. Övriga frågor 
 
Eva Darai-Ramqvist har informerat om ekonomin. De flesta medlemmar har betalt sina 
medlemsavgifter med undantag för 12 medlemmar. 
Beslut togs om att ansöka om ett SWISH nummer. Kostnaden är 500kr/år. 
 

6. Nästa möte 
 
Telefonmöte planeras till den 6 februari 2017 kl.15.00. 
 
 

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


