VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK CYTOLOGI
2006-2007
Under verksamhetsåret 2006-2007 har styrelsens sammansättning varit följande:
Edneia Tani, ordförande, Magnus Hultdin, viceordförande, Robert Cameron,
sekreterare, Kaj Bjelkenkrantz, kassör och Anders Hjerpe. Adjungerade medlemmar
har varit Charlotte Arvidsson och Gunilla Bergström, Riksförening för Klinisk
Cytologi. Anders Hjerpe och Lambert Skoog har varit styrelsens representanter i
Svenska läkarsällskapet och Robert Cameron har varit representant i Svensk Förening
för Patologins KVAST kommitté samt i arbetet med att ta fram en ny
utbildningsmodell för klinisk patologi.
Sedan föreningens årsmöte i Malmö i maj, 2006, har styrelsen haft 4 protokollförda
sammanträde varav 3 telefonmöte. Följande ärrande har behandlats:
Kassören har fått mandat att modernisera föreningens bokföring. Målet är att
hantering av pengar blir så papperslös som möjligt och att medlemsavgifter kan
betalas genom hemsidan. Genom övergång till ett Internetbank kan bokföring också
förenklas.
Årets cytodiagnostiker stipendiet tilldelas Anna Domanski.
Årets Nasiell stipendiet tilldelas Lennart Skoog.
Under året inkom inga ansökningar till Capio stipendiet.
Diskussioner har fortsatt om den framtida utbildningen av ST läkare inom
klinisk patologi efter det att klinisk cytologi inte längre är en självständig specialitet
eller gren specialitet. Robert Cameron har representerat styrelsen i Svensk Förening
för Patologis utbildningskommitté som har förberett den dokumentation som krävs av
Socialstyrelsen i ärrandet. Arbetet med en mera detaljerat utbildningsplan pågår och
är färdig tidigaste under 2007.
Socialdepartementet har skickat en promemoria till styrelsen för SKFC
angående legitimation för Cytodiagnostiker på remiss. Styrelsen har yttrat sig mycket
positivt i ärrandet. Om promemorian godtas, kommer Cytodiagnostiker få rätt till
legitimation vid årsskiftet 2007/8.
Styrelsen har deltagit endast perifert i förberedelserna för Årets Vårmöte som
är gemensam med Svensk Förening för Patologi.
Styrelsen har mottagit en inbjudan från Riksförening för Klinisk Cytologi att
delta i Riksföreningens Vårmöte, 2008. Det planeras som en tur till Talinn, 24-26
april, och kommer att markera Riksföreningens 25 års jubileum.

Göteborg i maj, 2006
Robert Cameron, sekreterare SFKC

