
Protokoll telefonmöte 
Styrelsen Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC) 

2017-09-11 kl. 14:0 0-15:00 

 

 

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

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

       Sekreterare: Katalin Dobra  
 
      Dagordningen bifölls med följande innehåll:  

• 1. Very Welcome. 

• 2. Rapport Tutorial ekonomi mm. 

• 3. ECP Amsterdam - rapport 

• 4. EFCS -2019 Malmö -  lägesrapport 

• 5. Vårmöte Cytologi 2018 

• 6. Vårmöte Linköping 2019 

• 7. Equalis utskick, utbildning urincytologi 

• 8. KVAST - punktionscytologi 

• 9. Franska cytologföreningen 50 år - repr SFKC 

• 10. Ny ledamot i styrelsen? 

• 11. Mejladresser i sfkc´s namn? 

• 12.Övrigt 
 

2. Tutorial i Göteborg 5–9 juni 2017-har varit mycket uppskattad.  
- Utvärdering och bilder finns på hemsidan.  
- Tutorial av detta slag kan vara ett återkommande inslag framöver, då intresset var så 

stort och responsen mycket positiv. 
 

3. ECP Amsterdam-rapport 
- Christina Kåbjörn och Katalin Dobra har deltagit på ECP mötet i Amsterdam 
- Mötet hade en varierad och intressant program.  
- Mycket fokus har varit på Molekylär Patologi.  
- Christina har uppmärksammats personligen och bjudits in till Franska Cytolog 

föreningens 50 års jubileum 
 

4. EFCS -2019 Malmö -  lägesrapport 
 

-  Henryk Domanski informerar kort om förberedelserna inför EFCS -2019. Datum är bestämt till 
16-19 juni. Henryk och Christina har planerat in flera träffar med arrangören Artexis. Tryck av 
flyer med kort information om kongressen är på gång. Henryk påbörjar kontakter med kollegor i 
grannländerna som skulle kunna delta i det vetenskapliga planerandet. 

 
 



5. Vårmöte Cytologi 2018 
- Program och förfrågningar om deltagande/presentation förväntas komma inom kort 

 
6. Vårmöte Linköping 2019 
- Vårmötet blir i Linköping 2019 

 
7. Equalis utskick och utbildning i urincytologi  

       Skriftlig rapport från Henrik Edvardsson, då han inte kunde närvara på telefonmötet. 
 

På KVAST-exfoliativcytologimöte förra veckan avhandlades flera punkter om både 
cervixcytologi och urincytologi. Litet urval följer här:  
 

• Rapporten till Equalisutskicket i urincytologi är skriven, diskuterad i gruppen och 
skickad till Equalis för kommentarer. Därefter ny avstämning i KVAST-gruppen innan 
den godkänns och publiceras (kanske nästa vecka).  

• Man diskuterade på KVAST-mötet möjligheterna att hålla utbildning i urincytologi och 
KVAST-gruppen har preliminärt planerat in tvådagarsutbildning i urincytologi i 
september 2018 i Lund eller Göteborg.  

• På Uppsaladagen (i Göteborg i oktober) kommer redovisning med diskussion att ske 
för Utskicket i cervixcytologi (dec 2016), Pap.färgningsutskicket (april -17), 
urincytologiutskicket och kvalitetsindikatorer i cervixcytologi (2016 och 2017) samt 
presenteras förslag på hur cervixcytologin framledes kan följas avseende  sensitivitet 
och positivt prediktionsvärde. 

• I KVAST-gruppen ingår Henrik Edvardsson (sammankallande), Christina, Anders 
Hjerpe, Keng-Ling Wallin, Karin Skoglund, Noorledin Zehndrokh, Bengt Wärleby och 
Irene Silverlo. 
 

8. KVAST-punktionscytologi 
 

- En KVAST grupp inom punktionscytologi behöver formas och framtida aktivitet 
planeras. Alla i styrelsen vill vara med. 
 

9. Franska cytologföreningen 50 år - repr SFKC 
 

- Beslut har tagits om att Christina Kåbjörn representerar SFKC på mötet.  
 

10. Ny ledamot i styrelsen? 
 

- Diskussion om att vi behöver vara flera i styrelsen då Edneia Tani har avslutat sitt 
uppdrag. 

 
11. Mailadresser i SFKC´s namn? 

 
- Frågan har lyfts om det är möjligt att ha mailadresser i SFKC´s namn – Christina 

återkommer om detta 
 

 
 



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


