
 

 Protokoll telefonmöte -styrelsen  

Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC)  
150206 kl 15:30-16:30 
Närvarande: 
Christina Kåbjörn, Janne Malina, Henryk Domanski, Henrik Edvardsson, Louise Pettersson och Edneia 
Tani. 
Frånvarande: 
Cytodiagnostikerrepresentant. 
 
 

Dagordning: 

1. Välkomna. 
Christina Kåbjörn öppnar mötet. 
 

2. Vårmötet Örebro - planer för cytologidelen, – Christina 

Det preliminära programmet som lades upp under mötet i Göteborg har gått att få 
igenom till stor del. Det har hamnat under torsdagen. Först ny klassifikation av 
lungcancer ur ett cytologiskt perspektiv. Därefter EBUS. Efter lunch och gemensam 
föreläsning blir det Nasiellföreläsning av A. Hjerpe om mesoteliom. Diskussion kring 
lung(cyt)molekylärdelen då det var inplanerat från Örebros sida att ha ett 
molekylärblock efter Nasiellföreläsningen. Kanske skall samma saker tas upp?  
 
Diskussion kring årsmötet för SFKC. Preliminärt to 17:00-17:30. Kanske kommer det 
för få till mötet då medlemmar vill förbreda sig inför middagen kl 19:00? Ev möjlighet 
efter lunch på torsdagen. Under onsdagen ligger årsmöten för sveriges 
cytodiagnostiker och för patologföreningen. 
 

3. Remissvar till Socialstyrelsen ang HPV-screening, vg se Anders Hjerpes 

förslagstext – Christina 
Styrelsen instämmer i Anders Hjerpes text, se nedan. Christina skickar till rätt instans. 
 

”Det i Socialstyrelsens regi utarbetade förslaget bedömer vi i Svensk Förening för Klinisk Cytologi i grunden 

vara bra. Förslaget har dock en förutsägbar brist, som inte får förbigås.  

En förutsättning för att analys av HPV skall fungera som enda primärdiagnostisk teknik efter 30 års ålder är, att 

analysen fångar upp alla virus av högrisktyp. Så är inte fallet idag. Denna brist kan inte kompenseras av 

upprepad provtagning.  

Det faktaunderlag som presenteras i förslaget leder till delar fel. Av presenterade studier framgår klart att ett 

enstaka cytologiskt prov har sämre känslighet än ett enstaka HPV-prov. Det framgår dock inte vilken teknik som 

använts för de cytologiska proven; nu införd vätskebaserad teknik kan användas med helt annan sensitivitet än 

vad som tidigare varit fallet med konventionella utstrykspreparat.  

Den organiserade cellprovskontrollen består heller inte av ett enstaka prov, utan en serie prover. Med modern 

teknik kan den samlade sensitiviteten redan efter två eller tre provtagningsomgångar ha större sensitivitet än 

vad som kan förväntas vid primär analys HPV, där vissa högrisktyper systematiskt inte detekteras. 



Vårt förslag är därför att man även framgent använder cytologisk analys primärt i två åldersgrupper, 

exempelvis för 41- och 50-åringar. Detta bör fortsätta till dess det är visat att virusanalysen detekterar samtliga 

onkogena HPV.” 

 

4. KVAST/Equalismöte 3/2 - info  - Henrik 

Henrik Edvardsson informerar styrelsen kort kring vad som togs upp under 
KVAST/Equalismöte 3/2. 
 
Exfoliativa KVAST-dokumentet (cervix) kommer att revideras inom kort. 
 
Equalisutskick: Färgningsutskick under våren, diagnostiskt utskick under hösten. 
 

5. Inventering Cytologer i Sverige 
Vad gör vi av det Christina får in? Alla skickar till Christina och vid lämpligt tillfälle när 
vi träffas sammanställer vi materialet. Förslag är under styrelsemötet i maj under 
årsmötet. Om god täckning tas det senare upp under årsmötet. Vad som önskas är 
antalet cytologer, alla med namn och födelseår, antal cytologfall på hur många 
diagnostiker ex 10000 prover på 3 doktorer och ungefär hur stor del av arbetstiden 
som ägnas åt cytologi per läkare. 
 

6. Övriga frågor 
 
Stipendier. Ingen ansökan ännu. Sista ansökningsdagen är 150228.  

Janne Malina kommer att skicka ut mail med uppmaning om att betala 
medlemsavgift där det även kommer att påminnas om möjligheten av att söka något 
av stipendierna. 
 

Nya medlemsansökningar. Dessa kommer att tas upp under årsmötet. Sulaf Abd 

Own – cytolog i Stockholm.  
Den nye ordföranden för sveriges cytodiagnostiker, Evrim Inekci, som ersätter Irene 
Silverlo  kommer att vara adjungerad i SFKCs styrelse om hon väljer att bli medlem i 
SFKC. Inval till SFKC sker vid årsmötet. 

 
7. Kommande möten 

 
150306 telefonmöte.  
 
Lunchmöte under vårmötet på torsdagen 150521. 
 
 
 
Louise Pettersson    Christina Kåbjörn 
Sekreterare SFKC    Ordförande SFKC 

 


