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1. Ordförande Christina Kåbjörn hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
2. SKFC medlemsregister är nu uppdaterad 

o Antalet läkarmedlemmar är 47, varav 5 pensionerade. 
o Antalet cytodiagnostiker är ca 40. 
o Endast läkarmedlemmarna behöver betala medlemsavgift till SLS via SFKC, nu 

300kr. 
o För de medlemmar som är med i både cytolog och patologföreningen betalar 

föreningen 70Kr, för de som är medlemmar endast i cytologföreningen 140Kr 
till SLS. 

o Administreringen av medlemsavgifter pågår. 
o Eva efterlyser ett system för fakturering då brevväxling inte är det bästa sättet 
o Christina och Eva tar fram en mall för fakturering. 
o Christina har skrivit tidigare påminnelse till medlemmarna som har inte betalt 

sina medlemsavgifter som har gett resultat. 
o Eva sammanställer dessa inbetalningar. 

 
3. Equalis utskick i cytologi 

 

 Henrik informerar om att glas samlas in till höstens utskick i urinvägscytologi. 

 Punktionscytologi utskick planeras till våren 2022 om spottkörtelcytologi. 

 Föreningen siktar på två utskick per år ett i exfoliativ och ett inom 
punktionscytologi. 

 Paris systemets svenska motsvarighet lades fram och diskuterades. 

 Föreningen är enig om att utlåtandet skall innehålla en beskrivande text och 
avslutas med motsvarande kod enligt Paris klassificeringen (Paris 1–7). 

 På Karolinska efterfrågas även klassificering enligt WHO. 

 Henrik träffar urologer inför övergången till Paris systemet på Karolinska och 
innebörden av formuleringarna. 

 Förslag till text för KVAST kompendium tas fram av Henrik. 
 

4. Vårmötet blir digitalt i år och hålls i maj organiserad av Karolinska.  
 

 Cytologi programmet är inte helt tydligt, men flera av styrelseledamöterna 
kontaktades om att medverka, utan närmare efterföljande information. 
Christina tar kontakt med Cristian Ortiz. 

 Det blir inget Styrelsemöte men Årsmötet skulle vara bra att hålla i samband 
med Vårmötet. 



 
 

5. Kurser i SFKCs regi 
 

 ST kurs i Urinvägscytologi planeras till oktober/november. 
 

6. Cytologiprover - hur länge spara? 
 

 Frågan lyftes om hur länge cytologiprover skall sparas? Just nu sparas de för alltid 
överlag i Sverige. 

 Patologiprover som glas sparas i allt från 10 år till för evigt, där man på 
avdelningar inte tagit beslut, i Sverige.  

 Klossarna behålls för all framtid. 

 De scannade bilderna sparas en kortare tid. 

 I takt med digitaliseringen scannas glas och behovet av att granska fysiska glas 
minskar. 

 Cytologiska glas vars kvalitet försämras över tid, ifrågasätts nu. Hur länge är det 
rimligt att spara cytologiglas, både exfoliativa och punktioner?  På exfoliativa 
prover kan ex cellblock göras, och som då sparas för alltid. 

 Styrelsen tar reda på vad biobankslagen säger och hur biobankning av cytologiskt 
material skall göras på bästa sättet även för framtida molekylära analyser. 

 Henrik har tagit vissa initiativ för en biobank KVAST-grupp om detta. 
 

7. Magnus Nasiell stipendium 
 
Diskuteras i frånvaro av Katalin Dobra då hon är sökande. 
Lars Övergaard har också sökt. 
Frågan diskuterades och Henryk kontaktar bank för att se hur förutsättningarna ser 
ut. 
 
 

8. Övriga frågor:  
 

 Preliminära programmet för europeisk Congress för Patologi (ECP) har publicerats.  

 Kongressen äger rum digitalt 

 Henryk kontaktar organisatören då Cytologin inte är representerad 
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