
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Klinisk Cytologi, Maj 2011 – April 2012 
 
I samband med vårmötet i Umeå maj 2011 valdes till vice ordförande Christina Kåbjörn. Till 
styrelsemedlemmar valdes Henrik Edvarsson, adjungerad från utbildningskommittén, Svensk Förening 
för Klinisk Patologi och Diari Ghafouri adjungerad från cytodiagnostikerföreningen. 
 
Under juni 2011 till april 2012 har styrelsen haft tre telefonmöten där man diskuterat/avhandlat 
cytologidelen inom patologispecialiteten och förslag till utbildningsinnehåll och utbildningslängd för 
klinisk cytologi. Detta i samband med Socialstyrelsens översyn av medicinska specialiteter. Under 
telefonmötena har man dessutom diskuterat den nya Bethesda-klassifikationen av thyreoidea 
finnålspunktioner för att Svensk Förening för Endokrin Kirurgi hade kommit med förfrågan om 
användning av antingen den Britiska eller Bethesda systemet. Man har även beslutat om endagsmöte i 
Lund angående nomenklatur vid thyreoideacytologi.  
 
Styrelsen har 21 oktober 2011 organiserat och genomfört endagsmöte i Lund angående nomenklatur i 
thyreoideacytologi och Bethesda-klassifikationen av thyreoideacytologi där har flera medlemmar och 
respresentanter från olika delar av Sverige deltagit. Under mötet har man beslutat om 
halvdagsprogram, i anslutning till Vårmötet 2012 i Stockholm, angående finnålspunktion av 
thyreoidea. 
 
Edneia Tani har rapportat från symposium vid användarmöte Scandinavian Quality Register for 
Thyroid and parathyroid surgery som ägde i rum i Göteborg den 10 november 2011. Vid mötet har 
Edneia presenterat sammanfatning av SFKC endagsmöte i Lund och därtill har Christina Kåbjörn, Akif 
Demir och Lambert Skoog pratat om olika aspekter av cytologiska diagnostik och cytologernas roll i 
thyreoidea utredning. 
 
Cytologistipendium för 2012 har tilldelats Nooreldin Zendehrokh, Malmö, för finansiering av 
deltagande i Europeisk kongress i cytologi, Dubrovnik, Kroatien. Till Magnus Nasiells fond har inga 
ansökningar inkommit. Styrelsen har därför beslutat att ur Magnus Nasiells fond ytterligare tilldela 
stipendier à 10.000 kr var till cytodiagnostiker sökande cytodiagnostikerstipendium. Detta till Ingrid 
Norman från Stockholm för deltagande i Europeisk kongress i cytologi, Dubrovnik, Kroatien och Lars 
Övergaard, Lund, för deltagande i EFCS Cytologi Tutorial, Trondheim, Norge.  
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