
Protokoll från Styrelsetelefonmöte, Svensk Föreningen för Klinisk Cytologi, 
19.6-07. 
 
Närvarande: Edneia Tani, Gunilla Bergström, Charlotte Arvidsson, Anders 
Hjerpe, Magnus Hultdin, Kaj Bjelkenkrantz, Robert Cameron. 
 
 
§1 Mötet öppnades av ordförande, Edneia Tani. 
 
§2 Årsmötet diskuterades med ledning av protokollet.  
 - Kassören har funnit att en utlandsbetalning på 10000: kronor 

gjordes en kort tid innan han tog över ansvaret för bokföring. 
Denna utbetalning kan ha varit för en föreläsning. 
- Nasiell stipendiet gavs till ensamsökande Lennart Skoog, 
Malmö, och har utbetalats av kassören. Sekreteraren kontaktar 
SLS så att medel kan överföras från Nasiellfonden till föreningen. 
- Cytodiagnostiker stipendiet gavs till ensamsökande Annie 
Domanski, Lund, och har utbetalats av kassören. Storleken på 
cytodiagnostiker stipendiet diskuterades. På grund av att 
beloppet för stipendiet har varit 8000: kronor i flera år och att 
kostnader för mötes/kongressresor har blivit högre, beslutade 
styrelsen att grundnivå skall vara 10000: kronor eller, i enskilda 
fall, mer beroende på sökandens behov. Sekreteraren formulerar 
detta för spridning via hemsidan. 10900: kronor tilldelas Annie 
Domanski. 
- Kassören har påtalat vid Årsmötet faktum att Föreningen har en 
relativt stor kassa och att fler aktiviteter bör stödjas. Man kan 
avsätta medel för föreläsningar vid Årsmöten eller arvodera en 
cytolog eller cytodiagnostiker för framtagning av studiematerial. 

 
§3 Webmastern, Karin Höckenström, skall arvoderas med 6000: 

kronor för hemsida arbetet under 2007. Anders Hjerpe undrade 
om arvodet var skattepliktigt. Han undersöker frågan genom 
kontakt med Skatteverket och håller kontakt med kassören med 
sikte på att Webmastern kan få arvodet så fort som möjligt. 

 
§4 Cytologiutbildning för ST läkarna diskuterades. Det senaste 

förslaget om miniminivåer för olika typer av material som 
presenterades för Svensk Förening för Patologi vid Årsmötet i 
Göteborg, diskuterades. Det framkom att nivåer för cytologi var 
lägre jämfört med förslaget som fanns i mars, 2007. Som minst 
skulle cytologidelen, beräknad på antalet prov, vara 18 % av den 
totala utbildning. Magnus Hultdin föreslog att cytologidelen, 
räknad i tid skulle kunna vara minst 20 % och som mest 35 %, 
beroende på ST-läkarens önskemål. Anders Hjerpe poängterar 
vikten av kunskapskontroller under utbildningens gång. VS 
material bör vara till stor del selekterad för att maximera det 
pedagogiska utbytet. Anders kan kort summera erfarenheter 
inom VS utbildning i Stockholm för att kunna användas i den 



kommande Utbildningsboken för ST läkarna. Robert Cameron 
fortsätter som representant i SFP’s utbildningskommitté och tar 
upp synpunkterna där. 

 
§5 Kommande möten. 
 - EAC  Madrid               14-17.10-07. 
 - Rikförening för cytologi Tallin båten            24-26.4-08 
 - EAC  Finland               juni, 2008

   
 
§6 Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte i september eller oktober. 

Sekreteraren skickar ut förslag till tider i slutet av augusti. 
 
§7 Mötet avslutas av ordförande. 
 
 
   Robert Cameron, sekreteraren 


