Svensk Förening för Klinisk Cytologi
Styrelsemöte 3 december 2013, Göteborg

Närvarande: Christina Kåbjörn, Edneia Tani, Janne Malina, Anna Kellin & Louise Pettersson
Frånvarande: Henryk Domanski (närvarande per telefon vid diskussion av punkt 7), Irene Silverlo,

Henrik Edvardsson

1. Mötets öppnande

Ordförande Christina Kåbjörn öppnar mötet.

2. Föregående möte

Protokoll från årsmötet skrivs under av det mötets sekr Janne Malina och skickas till
justeringspersonerna. Protokollet från telefonmötet 130925 godkänns.

3. Diskussion kring framtida arbetsuppgifter för styrelsemedlemmar – Christina.
Ordförande, sekreterare, kassör, övriga medlemmar

Adjungerad cytodiagnostiker skall diskutera med styrelsen för Sveriges Cytodiagnostiker om att
årligen bidra med en uppdaterad maillista med de cytodiagnostiker som är medlemmar både i Svensk
Förening för Klinisk Cytologi samt Sveriges cytodiagnostiker för att underlätta hanteringen av
medlemsregistret.
Christina Kåbjörn kontaktar Karin Höckenström / Nordqvist, webmaster, och efterfrågar hur mycket
arbete som läggs ner.
Ordf. Christina Kåbjörn har tillsvidare kontakten med webmaster ang uppdateringar.
Ordf. Christina Kåbjörn skriver ett välkomstbrev som i framtiden skall gå ut till alla nya medlemar.
Kassör Janne Malina har ansvar för medlemsregistret fram tom årsmötet. Frågan tas då upp på nytt.
Registret med läkarmedlemmarna skall samköras med patologföreningens genom sekr Louise
Pettersson.
Har man ej bet på 2 år utesluts man ur föreningen. Mail kommer att skickas med påminnelser.
Henryk Domanski fortsätter att vara ansvarig mot läkarsällskapet för Nasiells fond.
Diskussion kring ev ny styrelsepost som web-/medlemsansvarig men något beslut tas ej.

4. Cytodiagnostikernas nya utbildning – Christina

Strategier?
Rapport brevutskick – reaktioner?

En del positiva reaktioner har inkommit på utskicket. Det har även framkommit feedback om att det
har varit positivt att få information om vad Svensk förening för Klinisk Cytologi gör. Någon region har
valt att inte skicka BMA till den kortare CD-utb., delvis pga av utskicket.
Ordf. Christina Kåbjörn kommer att skriva svar till medlemmar som har mailat in frågor ang.
utbildningen.
Ordf. Christina Kåbjörn kommer att hålla kontakten med Anders Hjerpe och hon kommer fortlöpande
att hålla styrelsen informerad.

5. Vårmöte för Sveriges Cytodiagnostiker och Svensk Förening för Klinisk
Cytologi.
10-11 april i Göteborg på Hotell Clarion Post Vårmöte för Sveriges Cytodiagnostiker och Svensk
Förening för Klinisk Cytologi.
Tema: Övrig cytologi, lunga, exsudat, ej cervixcytologi.
Programansvarig: Evrim Inekci, Gävle evrim.inekci@lg.se
Förslag: Molekylär cytologi: EGFR, ALK. Christina Kåbjörn tar kontakt med Anders Edsjö. Janne Malina
tar kontakt med Annika Dejmek.
Kontaktperson från Svensk Förening för Klinisk Cytologi är Edneia Tani.
Anna Kellin bokar lokal för Svensk Förening för Klinisk Cytologis styrelsemöte, kontakt kommer att tas
om när och hon bokar lokal för årsmöte för Svensk Förening för Klinisk Cytologi, kontakt kommer att
ske om när, kontakt med Edneia Tani.

6. 2015 års vårmöte i Patologi i Örebro.
Louise Pettersson kontaktar Örebro och ger info om att vi gärna är behjälpliga med förslag på
föreläsare och att vi kan komma med feedback på cytologprogrammet om så önskas.

7. ECC 2016 – Henryk (per telefon)
Diskussion kring att arrangera ECC i Sverige 2016. Beslut tas om att det är för kort om tid och att det
är svårt att engagera sponsorer. England är intresserad av att arrangera ECC 2016. 2017 skall Österrike
vara värd. Sverige är aktuellt för att vara värd 2018 och styrelsen ställer sig positiv till att intresse
anmäls.

8. Equalis: thyreoidea cytologi – Edneia
Edneia har blivit kontaktad om en cytologidel i ett framtida thyroida equalisutskick. Hon önskar få
styrelsens syn på detta. Diskussion förs. Edneia har på förslag en sk puff med relativt klara fall med
möjligtvis något enstaka svårare. Hon kommer att kontakta någon övrig i KVAST-gruppen i endokrin
patologi.

9. Nasiell fond - Edneia

Ansökan formulär, regler, redovisning...

Christina Kåbjörn skriver om informationen på hemsidan om Nasiell. Ansökningar skall skickas till
ordf. Christina Kåbjörn el. sekr. Louise Pettersson.
3 månader efter utnyttjande av pengarna skall man inkomma med redogörelse av vad pengarna har
gått till.
Om pengarna ej är utnyttjade inom ett år skall de återgå till föreningen.
Man kan ej använda pengarna till annat ändamål än det de har beviljats pengar för.
Siste ansökningsdag blir siste februari. Info om ansökan skall läggas ut i början av 2014. Beslut om
utfall på styrelsemöte i mars och utdelning på vårmötet.

10. Hemsidan

Christina Kåbjörn skall ta kontakt med webmaster Karin Höckenström / Nordqvist och de skall ha
telefonmöte för att uppdatera hemsidan.
Louise Pettersson skall prata om alternativa lösningar kring hemsidan med datakunnig konsult Johan
Nilsson.
Hemsidan är ej uppdaterad och flera länkar är ej fungerande.
Ändring i infon kring cytodiagnostikerstipendiet skall göras till summa 10 000, det står 8000.
Christina Kåbjörn skriver om ansökningsinformationen på hemsidan om cytodiagnostikerstipendiet
och Nasiell.
Ändring i ansökningsförfarandet till cytodiagnostikerstipendiet så att det framöver sker på samma
sätt som för Nasiell.
Ändring i cytodiagnostikerstipendiet till att rapport skall inkomma inom 3 månader.
Sista ansökningsdag för cytodiagnostikerstipendiet kommer precis som för Nasiells vara siste februari
from 2014.

11. Övriga frågor
Christina Kåbjörn frågar om projekt om HPV-screening i landet.
Janne Malina ber om att få återkomma om situationen i Skåne och kompletterar efter mötet med
uppdaterad rutin i Skåne nämligen att kvinnor > 35 år med ASCUS / CIN1 / oklara fynd eller
cylindercellsatypi går till sekundär HPV-screening och kvinnor som gör sin sista hälsokontroll (ca. 60
år), får alltid gjort såväl cytologi som primär HPV-screening.
Edneia Tani berättar om att man i Stockholm gör primär HPV-testning på den äldsta
screeninggruppen och cytologi endast vid högrisk HPV.
CIN 1 + ASCUS gör sekundär HPV-screening. CIN 1 och ASCUS som är HPV-neg går till kontroll om 1 år.
Christina Kåbjörn undrar om cytologins roll i bröstcancercentrum i framtiden.
Diskussion kring detta och styrelsen är enad om att cytologin har en framtid inom brösttumörutredning men att det kommer att se något annorlunda ut i framtiden än vad det gör idag. Cytologin har
absolut en plats i framtiden.
Ev hedersföreläsning i cytologi skall om så finnes lämpligt ske vartannat år i samband med
gemensamt möte i cytologi/patologi.

12. Nästa möte
30/1 2014 15:30 telefonmöte

Vid pennan
Louise Pettersson
sekr.

Justerat av

Christina Kåbjörn
ordf./ OK 2013-12-08

