Protokoll från telefonstyrelsemöte, Svensk
Förening för Klinisk Cytologi, 16/11-07
Närvarande: Edneia Tani, Gunilla Bergström, Anders Hjerpe, Robert
Cameron
§1.

Mötet öppnades av ordförande, Edneia Tani

§2.

Rikstämman, 2007. Edneia och Anders kommer att närvara vid
föreningsmöte. Robert kontrollerar att mötet kan hållas i
anslutning till Patologföreningens möte. Kallelse går ut via
hemsidan. Beslut om stipendier kommer att tas av styrelsen efter
årsskiftet och kommer inte att behöva diskuteras vid
Riksstämman. En ansökning till cytodiagnsotikerstipendiet har
inkommit men inga till Nasiell fonden.

§3.

ST-utbildning. Dokumentet som kommer att lämnas av
patologföreningen till Socialstyrelsen i december har nu
granskats av styrelsen för SFKC. Följande kommentarer lämnas
till SFP’s utbildnings kommitté:
1. Under ”Definition av kompetensområdet”, 3de
mening; ”Alla typer av sjukdom…” bör lyda ”Alla
typer av somatisk sjukdom…”.
2. Under ”Medicinsk kompetens”, Mål 1; ”Att
behärska …cytologisk diagnostik” ansågs av SFLC’s
styrelse vara mycket högt uppställd med tanke på
den kortare utbildningstid som nu finns. En
önskvärd nyansering kan vara att beskriva
utbildningen som huvudsakligen inriktad på
klinisk patologi och som mer en introduktion eller
orientering i klinisk cytologi.
3. Under ”Medicinsk kompetens”, Mål 3; föreslår
SFKC’s styrelse tillägget ”…inklusive färdighet i
finnåls punktionsteknik.”
4. Under ”Medicinsk kompetens”, Mål 10; styrelsen
för SFKC undrar vilka patologiska teknik används i
screeningsprogram. Om inga finns bör
”…patologiska och…” strykas.

§4.

Vårmötet. Edneia har varit i kontakt med Charlotte Bjelkenkranz
angående programmet för Mötet. SFKC kan ha en 90 minuters
session som kan gå parallellt med Riksföreningens Årsmötet.
Edneia föreslår en presentation av lymfkörtel cytologi i samarbete
med Anja Porwit (45 minuter) och en genomgång av endoskopisk
cytologi med workshop (20 + 25 minuter). Programmet i övrigt
planeras av Riksföreningen. Styrelsen kan bidra till föreläsare
arvode med 15000: kronor från SFKC’s kassa.

§5.

Robert avisera att han inte kommer att kunna fortsätta som
sekreterare för föreningen eftersom uppgifterna med
administration i Lund kommer att bli för tidskrävande. Han tar
kontakt med valberedning om detta.

§6.

Mötet avslutades av ordförande, Edneia Tani.
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Robert Cameron, sekreterare, SFKC

