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§1

Mötet öppnades av ordförande, Edneia Tani.

§2

Protokollet från föregående styrelsetelefonmöte diskuterades. Anders kommenterade
skillnaden mellan formativa och summativa examinationer.

§3

Medlemsregistret: Kaj berättade att Föreningen har 174 medlemmar varav 56 läkare.
Edneia har rapporterat dessa siffror till Läkarsällskapet.

§4

Hemsidan: Webmastern har ännu inte fått ett arvode för årets insatser. Problemet med
ev arbetsgivaravgift och skatteuttag reddes inte upp efterföregående styrelsemöte. En
lösning kan vara att vi ber Karin Höckenström att skicka en räkning till föreningens
kassör som täcker hennes utgifter för uppdraget. Dessa kan vara för kostnader för
datorer, Internet avgifter eller dylikt. Föreningen kan därefter ersätta Karin för den
summan. Robert tar kontakt med Karin och lämnar detta förslag.

§5

Uppsalamötet: Lambert Skoog kommer att presentera ett dokument rörande
finnålpunktionscytologi av thyroidea förändringar. Sonia Andersson, gynekolog,
kommer att redovisa för arbete i Stockholm inom HPV diagnostik och cervix cancer
screening. Anders kommer att närvara vid mötet.

§6

ST-utbildning: Robert redovisar för det pågående arbetet. I november kommer
Socialstyrelsen att få ett förslag från Svensk förening för patologi’s utbildningkommitté
(där Robert är adjungerad) som beskriver specialitéten och hur utbildningsstruktur skall
bli samt klart definierade utbildingsmål. Allt detta följer strikta mallar utarbetade av SoS.
Detta dokument kommer att ägas av SoS. Arbetet med en mera detaljerad
utbildningsbok, som kommer att ägas av föreningen, har påbörjats och beräknas vara
klart under 2008.

§7

Läkarstämman: Detaljerat information om stämman har ännu inte kommit från
patologföreningen. Anders säger att han skulle kunna redovisa för ett projekt som
pågår på Huddinge där tumörceller i exudat analyseras för cytostatikakänslighet eller
resistens vid läkarstämman. Anders träffar patologföreningens vetenskapliga
sekreterare, Eric Larsson, i Uppsala den 16/10 och föreslår detta. Robert tar kontakt
med Eric för att ordna ett Föreningsmöte i samband med SFP’s föreningsmöte vid
stämman. Robert meddelar att han inte kan närvara vid Läkarstämman i Stockholm.

§8

Övrigt: Anders berättade att han har nyligen träffat Walter Ryd i Göteborg och gått
igenom svarsprofilerna för VS prov i landet. Kodning är fortfarande ett problem men
flera aspekter har kunnat belysas. Kaj berättade om det arbete som pågår vid
Screeningscentrum i Region Syd. Viktiga kontrollfunktioner har kunnat etableras med
hjälp av data insamlat från denna region.

§9

Nästa styrelsemöte skall vara per telefon och ske några dagar före Läkarstämman.
Robert ordna med det praktiska.

§10

Mötet avslutades av ordföranden.
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