
 Styrelsemöte Svensk Förening för Klinisk Cytologi 091214 (telefonmöte) 
 
Närvarande: Edneia Tani, Magnus Hultdin, Anders Hjerpe, Henryk Domanski 
 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Edneia Tani. 

2. Det har kommit två ansökningar från Magnus Nasiells fond. Den första från Charlotte 
Andersson för en studieresa till punktionsmottagningen på Karolinska sjukhuset, 
Solna. Charlotte ansöker om 20.400 kr för resa och uppehälle. Ansökan godkänns av 
styrelsen. Den andra ansökan kommer från Ingrid Norman som ska göra studieresa till 
cytologiskt laboratorium i Edinburgh Roayl Infarmy i Skottland och den kommer att 
kombineras med den 17:e internationella cytologiska kongressen i Edinburgh maj 
2010. Ingrid ansöker om 20.000 kr för resa och uppehälle. Ansökan godkänns av 
styrelsen. Eftersom det finns kvar medel att dela ut i år från Magnus Nasiells stiftelse 
förlängs ansökningstiden t o m 24/12.  

 
3. Det har tidigare diskuterats om Svensk Förening för Klinisk Cytologi ska bidra till 

kostnader för resor till europeiska och internationella cytologiska kongresser för 
representant från Riksföreningen för Klinisk Cytologi ansvarande för kvalitetsarbete 
inom föreningen eller i samband med kvalitetsarbete inom föreningen. Styrelsen 
beslutar att vi avsätter 10.000 kr för detta ändamål om föreningens ekonomi tillåter. 
För att erhålla bidrag måste man ansöka om pengar och ansökan ska vara vidimerad av 
Riksföreningen för Klinisk Cytologi som bekräftar att det rör sig om kvalitetsarbete 
och att pengarna används till detta ändamål. 

 
4. Fördelning av vinsten från gemensamma cytologimöten för Riksföreningen för 

Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi. Frågan kommer att 
avhandlas senare när styrelsen inhämtat nödvändig information.  

 
5. Gemensamt möte i Halmstad kommer att äga rum 22-23/4 2010. Programmet 

diskuteras kort inom styrelsens, framförallt den del av programmet som Svensk 
Förening för Klinisk Cytologi står får. Det kommer att finnas två föreläsningar av 
Edneia Tani och Henryk Domanski. Dessutom 1,5 timme slide seminar med inbjudna 
yngre cytopatologer från olika håll i Sverige. I samband med mötet i Halmstad 
kommer både styrelsemöte och årsmöte för Svensk Förening för Klinisk Cytologi äga 
rum.  

 
6. Enligt uppgift från Edneia vill Kaj Bjelkenkrantz avgå men på förfrågan av Edneia 

kvar står han tills ny kassör valts vid mötet i Halmstad. 
 

7. Övrigt: Diskussion angående utbildning blivande cytopatologer. Edneia , i egenskap 
av adjungerad medlem av Styrelsen för Svensk Förening för Patologi, föreslår att 
Henryk Edvardsson i fortsättningen ska vara adjungerad medlem i styrelsen för 
Svensk Förening för Klinisk Cytologi och ansvarig för utbildningsfrågor. Om Henryk 
tackar ja till förslaget kommer vi förhoppningsvis  att permanenta den adjungeringen. 
Under punkten Övrigt kommer även önskemål från Edneia Tani om uppdatering av 
hemsidan samt en kort rapport angående punktionscytologikurs genomförd i Lund 
mellan 9 och 13 november. 

 
8. Mötet avslutas av ordförande Edneia Tani. 

 



Justerat av Edneia Tani 
 

Extra styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Cytologi 091229 (telefonmöte). 
 

Närvarande: Närvarande: Edneia Tani, Magnus Hultdin, Anders Hjerpe, Henryk Domanski 
 
1. Ytterligare 3 ansökningar har inkommit för stipendium ur Magnus Nasiells fond:  
Anna Domanski, Lund, för aktivt deltagande i 17:e internationella cytologiska kongressen i 
Edinburgh maj 2010.  Anna ansöker om 20.000 kr för resa och uppehälle. Ansökan godkänns 
av styrelsen. Katalin Dobra, Huddinge, ansöker om stöd för forskning (projekttitel ”Molekylär 
karakterisering av primära och sekundära tumörer i lungsäck, nytt underlag för 
individualiserad behandling”). Styrelsen godkänner 42.000 kr för Katalins forskning. Anders 
Jerpe, Huddinge, ansöker om stöd för studier av exsudat vid malignt mesoteliom. Styrelsen 
godkänner 30.204 kr för Anders studier.  
 
2. Mötet avslutas av ordförande Edneia Tani. 
 
Justerat av Anders Hjerpe och Edneia Tani. 
 
 
 

 


