Styrelsemöte, Svensk Förening för Klinisk Cytologi 100322 (telefonmöte)
Deltagande: Edneia Tani, Magnus Hultdin, Anders Hjerpe, Henryk Domanski
1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande Edneia Tani.
2. Equalis fråga
Fråga angående cytodiagnostikerns och cytopatologens roll i Equalis-utskick och
kvalitetssäkring kom upp. Cytodiagnostikerna har gjort ett mycket bra arbete genom att arbeta
med kvalitetssäkring av färgningar och tekniska aspekter av vaginalcytologi och allmän
cytologi. Magnus Hultdin har involverats i diskussioner kring framtida utformning av
kvalitetssäkring inom cytologi och både han och vi andra i styrelsen är överens om att det
bästa för detta ändamål är att knyta Equalis till KVAST och använda sig av kunskaper både
från cytodiagnostiker som cytopatologer.
Eftersom Equalis efterfrågar skriftligt uttalande från styrelsen kommer Anders Hjerpe att
sammanfatta våra idéer i denna fråga och därefter kommer styrelsen att skicka skrivelsen till
Equalis.
3. Föreningens hemsida
Vad gäller hemsidan saknar Edneia verksamhetsberättelse från år 2008 och 2009 samt
protokoll från styrelsemöte (telefonmöte) 2009. Undertecknad kommer att kontrollera detta
och komplettera hemsidan.
4. Information om kommande möten
Det närmast kommande mötet är vårmötet i Halmstad i april, gemensamt med Riksföreningen
för Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Klinisk Cytologi. Diskussion kring finansiering
för deltagare som aktivt deltar med egna presentationer. Vi hoppas att klinikerna står för
kostnader men om det (i enstaka fall) behövs bidrag från föreningens sida kommer man att
hjälpa till med resekostnader för dem som aktivt deltar i slide seminar. I samband med
vårmötet kommer årsmöte att hållas inom Svensk Förening för Klinisk Cytologi och agenda
för mötet kommer att sättas upp på hemsidan.
Angående föredelning av vinst från möten kom vi överens om att vinst fördelas proportionellt
till deltagande från Riksföreningen för Klinisk Cytologi och Svensk Förening för Klinisk
Cytologi. Vad gäller medlemmar med dubbelt medlemskap kommer vinsten att fördelas 50/50
mellan dessa föreningar. Nästa års vårmöte är gemensamt cytologivårmöte i Umeå och vad
gäller program kom det redan nu diverse förslag, som t ex bröstcytologi/patologi, molekylär
patologi osv. Styrelsen kommer att underrättas i god tid så att vi gemensamt kan fundera på
cytologi-delen av programmet.
5. Magnus Nasiells Minnesfond
7. Cytodiagnostikerstipendiet
Dessa kommer att annonseras i sedvanlig ordning. Vi ska se till att sprida information så att
det inte uppstår liknande problem som tidigare då inte tillräckligt många sökte stipendium.
6. Skrivelse från Svensk Förening för Patologi angående cytologins roll och STutbildning
Diskussion pågår i både cytologi- och patologiföreningen angående cytologi-del i STutbildningen av patologer. I skrivelse skickad till patologföreningen har man skissat på
cytologi-del av ST-utbildningen. Vi diskuterar kring detta och kommer överens om att Henrik
Edvardsson, som tidigare föreslagits som adjungerad till vår styrelse i utbildningsfrågor,

kommer att bjudas in till styrelsemötet under vårmötet i Halmstad för att diskutera dels
skrivelsen och dels utformning av den framtida utbildningen.
8. KVAST-dokument
KVAST-dokument angående thyreoideacytologi diskuteras kort. Eftersom det nya
internationella Bethesda-systemet, vad gäller klassifikation av thyreoideacytologi, inte är
slutligen behandlat avvaktar vi Edinburghs världsmötet.
8. Nya medlemmar
Nya medlemmar föreslagna till Svensk Förening för Klinisk Cytologi kommer att föreslås i
samband med årsmötet i Halmstad.
9. Mötet avslutas
Mötet avslutas av ordförande Edneia Tani.
Henryk Domanski
Sekreterare i Svensk Förening för Klinisk Cytologi

