Protokoll från telefonmöte, Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk
Cytologi 2011-12-12, 16.00-17.00.
Närvarande: Edneia Tani, Christina Kåbjörn, Anders Hjerpe, Henrik Edvardsson,
Henryk Domanski, Janne Malina.
1.

Ansökningar till Magnus Nasiells minnesfond samt
cytodiagnostiker-stipendium. Det har inte inkommit några
ansökningar till Magnus Nasiells minnesfond. Till cytodiagnostikerstipendium har tre ansökningar inkommit, från Lars Övergaard, Lund, att
delta i EFCS Cytologi Tutorial, Trondheim, maj 2012. Dessutom har två
ansökningar från Nooreldin Zendehrokh, Malmö och Ingrid Norman,
Stockholm inkommit för finansiering av deltagande i europeisk kongress
i cytologi, Dubrovnik, Kroatien, 30 september 2012. Styrelsen beslutar
att tilldela varje sökanden 10.000 kronor vardera. Eftersom
cytodiagnostikerstipendium sammanlagt är på 10.000 kronor beslutar vi
att resterande 20.000 kronor ska tas från Magnus Nasiells fond då inga
ansökningar till denna har inkommit. Ifall avkastning från Magnus
Nasiells fond inte är tillräcklig i år kommer resterande del av stipendier
att finansieras av föreningens pengar.

2.

Förslag på program för extra halvdag inför gemensamt vårmöte för
Riksförening för Cytologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi, april
2012 i Stockholm. Programmet kommer att innehålla tre presentationer
av thyreoideacytologi och den nya Bethesta-klassifikationen. Detta ska
presenteras av inbjuden professor från Portugal, Fernando Schmitt, samt
Edneia Tani och en endokrinkirurg. Efter diskussion och kaffepaus på 30
minuter slide seminar med 6 presentatörer, 15 minuter vardera.
Detaljerat program kommer att presenteras i samband med slutligt
program av vårmötet. Kostnaden för denna halvdag är för icke
medlemmar 500 kronor, ingen kostnad för medlemmar i Svensk
Förening för Klinisk Cytologi.

3.

I samband med Socialstyrelsens översyn av medicinska specialiteter
kommer styrelsen att författa brev angående cytologidelen inom
patologispecialitet och förslag till utbildningsinnehåll och utbildningslängd
för klinisk cytologi. Utkast av skrivelsen kommer att förberedas av
Anders Hjerpe, Edneia Tani och Henrik Edvardsson och därefter kommer
övriga styrelsemedlemmar att inkomma med egna synpunkter och idéer.

Detta ska vara klart före 12/1 2012 då Henrik Edvardsson deltar i möte
med Socialstyrelsen angående framtidens struktur på specialiteten
klinisk patologi.
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