
Sveriges Cytodiagnostiker 

 

  

 

Cytologimöte 19-20 april 2018 
Elite Hotel Knaust, Sundsvall 

Svergies Cytodiagnostiker har glädjen att bjuda in till Cytologimöte 
19-20 april i Sundsvall! 

 
 Årets möte blir ett lunch-till-lunchmöte med början torsdag lunch och 
avslut fredag lunch. 

Torsdagen har tema urincytologi och fredagen ägnas åt cervixcytologi. 
Årsmöten för föreningarna Sveriges Cytodiagnostiker och Svensk Förening 
för Klinisk Cytologi är också inplanerade. 

Middag med spännande underhållning väntar er! 

Hotell Knaust är ett anrikt hotell med varm och vänlig atmosfär, och vi ser 
fram emot ett lärorikt och trevligt cytologimöte. Vi har detta år valt ett 
något mindre format med ca 60 deltagare, så dröj inte med er anmälan!  

(Vid tillfälle då antal anmälningar överstiger detta antal, vill vi sträva efter 
att alla anmälda laboratorier får representeras.) 
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Plats:  Elite Hotel Knaust, Sundsvall 
 
Program & tider: Se bifogat preliminärt program 
 
Anmälan: Fyll i anmälningsblanketten, maila till 

cytodiagnostiker@gmail.com 
 
 Om fler vill anmäla sig från samma labb ser vi gärna 

att ni skickar in en gemensam anmälningsblankett. 
 
Sista anmälningsdag är 5 mars 2018 

 
Kongressavgift:  3000 kr för medlemmar i Sveriges 

Cytodiagnostiker eller SFKC (Svensk förening för 
klinisk cytologi)  

 
3500 kr för icke medlemmar 
 
I avgiften ingår mellanmål (kaffe, frukt smörgås), två 
luncher samt torsdagens middag med underhållning. 

 
Bekräftelse:  Bekräftelse inom 7 dagar från bokningen. 
 
Avbokning: Anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att 

skicka en kollega i ditt ställe. Meddela ev. 
förändringar genom att maila till 
cytodiagnostiker@gmail.com 

Faktura:  Sveriges Cytodiagnostiker fakturerar 
kongressavgiften. 
 

Frågor?   Kontakta cytodiagnostiker@gmail.com 
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Logi bokas och betalas separat.  
 
Rumsbokning sker enklast genom att kontakta Elite Hotel Knaust på 

reservation.knaust@elite.se eller på tel: 060-608 00 05.  

Uppge ”Cytologimöte 19-20 april 2018” vid bokning. 

Pris/enkelrum är 1116 kr/natt exkl. moms.  

Man ser helst att rummen betalas med kort på plats.  

Senaste datum för rumsbokning är 5 mars 2018. 
 

 
Varmt Välkomna! 
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