
Protokoll från telefonmöte för Svensk Förening för Klinisk Cytologi  
2013-01-04, 15.30-16.30. 
 
 
Närvarande: Edneia Tani, Janne Malina, Christina Kåbjörn, Anders Hjerpe, 
Henryk Domanski 
 
1. Ordförande Edneia Tani hälsar alla välkomna. 
 
2. Anders Hjerpe har fått förfrågan från Equalis angående två 

representanter från cytologföreningen till expertgruppen i 
patologi/cytologi inom Equalis. Det ska helst vara cytopatologer som 
aktivt deltar i diagnostik och utveckling av cytologi. Namnförslag 
kommer att lämnas från styrelsemedlemmar till Anders Hjepre. 

 
3. Magnus Nasiells stipendium.  

 
• Undertecknad har från Läkarsällskapets ekonom fått uppgift om att 

det i denna fond finns 96 650 kr att delas ut. Det är dock något 
osäkert om Läkarsällskapet fört över pengar till cytologföreningens 
kassa år 2011, detta kommer att kontrolleras. 

 
• Två ansökningar har inkommit. En ansökan från cytodiagnostiker 

Ingrid Norman för aktivt deltagande i ”18:e Internationella 
cytologiska kongressen i Paris, 26-30 maj 2013. Ingrid Norman 
ansöker om 18 600 kr för resa, uppehälle och kongressavgift. Den 
andra ansökan har inkommit från cytodiagnostiker Lars Övergaard 
som planerar att tillbringa en månad på cytologen vid 
Mayokliniken, USA, under ledning av dr Syed Ali. Lars kommer att 
fördjupa sina kunskaper i pankreascytologi, men även i annan 
cytologi enligt ansökan. Han ansöker om 30 000 kr. Styrelsen 
beslutar att tilldela sökta summar för dessa ändamål. Ingrid 
Norman och Lars Övergaard kommer att informeras om detta per 
mail.  

 
Styrelsen diskuterar även att de pengar som blir över från 2012 förs 
över till 2013 och att en extra utannonsering görs av Nasiells fond som 
kan sökas innan vårmötet. I planerar även att i framtiden flytta 
ansökningstiden till vårmötet som är förenat med årsmötet. 
 

4. Kort diskussion om webbmaster. Karin föreslås fortsätta som 
webbmaster för föreningens hemsida. Ändrar vi detta kommer kostnader 
för hemsidan stiga påtagligt. 

 
5. Diskussion kring det gemensamma vårmötet i patologi/cytologi 2013 i 

Stockholm.  
 



Styrelsen beslutar angående kostnader för Fernando Schmidt (inbjuden 
föreläsare) att resan och uppehälle täcks av cytologföreningen.  
 
Måns Åkerman och Karin Lindholm, tillsammans med respektive, är 
inbjudna till vårmötet. Hotellkostnader för samtliga täcks av 
cytologföreningen, resekostnader enbart för Måns och Karin. 
 
Kostnader för andra inbjudna föreläsare (inrikes) till vårmötet kommer 
inte att täckas av cytologföreningen.  
 
En av punkterna blir immunpanelen. I panelen ingår, förutom 
undertecknad Henrik Domanski, Edneia Tani från Karolinska och från 
Huddinge Anders Hjerpe. Ytterligare medlem till panelen kommer att 
sökas i Umeå och i Göteborg.  
 
Officiell inbjudan från cytologföreningen kommer att skickas till 
föreläsarna som kommer att presentera fall och annat i samband med 
cytologprogram på vårmötet.  
 

6. Edneia Tani avslutar mötet. 
 
 

Henryk Domanski 
Sekreterare i Svensk Förening för Klinisk Cytologi 

 


