
 

Svensk Förening för Klinisk Cytologi 
Styrelsemöte 8 december 2014, Göteborg 

 

Närvarande: Christina Kåbjörn, Edneia Tani, Henryk Domanski, Anna Kellin, Janne Malina, Henrik 

Edvardsson och Louise Pettersson. 

Frånvarande: Irene Silverlo. 

 

1, Ordförande Christina Kåbjörn hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2, Föregående protokoll gås igenom . Det är godkänt sedan tidigare och det ligger redan ute på 

hemsidan. 

 

3, Medlemsfrågor 

Ny ordförande i sveriges cytodiagnostiker är Evrim Inekci som ersätter Irene Silverlo. Hon kommer att 

vara adjungerad om hon väljer att bli medlem i SFKC. Inval till SFKC  sker vid vårmötet / årsmötet. För 

att vara adjungerad i SFKC som ordf och vice ordf i sveriges cytodiagnostiker skall man vara medlem i 

SFKC. 

Diskussion kring medlemskap i svfp, svenska läkarsällskapet mm. 

En del läkare som ej har svarat på upprepade påminnelser stryks ur medlemsregistret. Dessa gås 

igenom. Även några CD har ej betalt och varit svåra att få kontakt med. 114 bet medl. 8 ej bet. Drygt 

50% läkare. 

Hur svara läkarsällskapet,SLS, som vill ha in kontaktuppgifter till alla våra läkarmedl. Diskussion. 

Kontakt kommer att tas med SLS då viss restriktion finns kring hantering av kontaktuppgifter innan 

sådana ev. kommer att lämnas ut. 

Christina skickar välkomstbrevet elektroniskt till kassör + sekreterare för framtida distribution. 

 

4, Ekonomi 

350.000 kr hos Nordea, 35.000 kronor hos Swedbank. Ekonomin är god. Beslut att Swedbank kontot 

skall avslutas av kassör Janne Malina. Medlemsavgiften går i princip åt till att betala webmaster och 

höstens styrelsemöte. Hedersföreläsare mm tas från den egna ekonomin. Föreningen går lite back 

varje år. Ev flytta över en del av pengarna till Nordeas fasträntekonto. Janne kontaktar Nordea. 



 

5, Stipendier 

Från Lisbeth Nilssons resa ej erhållit rapport. Påminna. Ingrid Norman fick bidrag för att avsluta sin 

doktorsavhandling. Ej fått rapport ännu. Svårare vid liknande fall. Fråga kommer att ställas om 

avhandlingen kan presenteras på årsmöte. Förtydligande på gåvobrev att rapport skall skickas till 

sekr i SFKC. Utebliven rapport diskvalificerar för ytterligare stipendium. I medlemsregistret läggs till 2 

kolumner; 1 erhållit stipendium, 2 lämnat rapport.  

Påminna om möjlighet att söka stipendium i mailet med uppmaning om att betala medlemsavgift.  

 

6, Vårmöte i Örebro 2015.  

Hedersföreläsning förslag tillägnad alt föreläsare: Walter Ryd, Sixten Franzén,  Mats Surkuula, 

Lambert Skog, Magnus Nasiell, Nils Stormby, Anders Hierpe. De skall ev ej föreläsa utan föreläsningen 

kan även vara för att uppmärksamma. Dessutom någon som presenterar den som föreläsningen skall 

hedra. Ämne? Förslag: Anders Hierpe om cytologins historia, sin erfarenhet, föreningen. Beslut: 

Anders Hierpe får frågan av att hålla en minnesföreläsning tillängnad Magnus Nasiell. Tid 1 timme. 

Anders Hierpe tillfrågas och tackar ja. Han har eget förslag på tema som godkännes av styrelsen. 

Först en presentation av Nasiell sedan en föreläsning ”International guidelines of malignant 

mesothelioma.”  

Övrig cytologidel till vårmötet: Henrik Edvardsson föreslår en föreläsning om hur man skall översätta 

de nya WHO-kriterierna för lunga histologi till cytologi.  

Hur hantera material bäst till molekylära analyser?  

EBUS.  

Tillsammans med Anders Hierpes mesoteliom-föreläsning skulle det bli ett bra cytologiprogram.  

Henryk Domanski kan prata om EBUS om han har en duktig kliniker, som exempelvis Jarek 

Kosieradzki, med som han kan samföreläsa med.  1 timme. De samföreläste under en kurs för 

cytodiagnostiker.  

Nastaran Monsef skall tillfrågas om att prata om den nya lung-WHO-klassifikationen ur ett cytologiskt 

perspektiv. Henryk tillfrågar. 

Louise Pettersson kontaktar Johan Botling, Uppsala, i första hand om molekylärföreläsning. 45 min + 

15 min frågor. Alternativ Anders Edsjö.  

Christina kontaktar Örebro om att få tid i programmet till cytologidel. 

Årsmöte i cytologi resp patologi separat i Örebro. Hur lägga upp detta? De får ej kollidera.Dessutom 

årsmöte för cytodiagnostikerna. Dessutom styrelsemöte för patolog- och cytologföreningen som inte 

får krocka. Dessa möten före de respektive årsmötena. 



Christina kontaktar Göran Elmberger om att vi skall delta som samarrangerande förening i vårmöte 

tillsammans med Riksföreningen och obduktionsteknikerföreningen. Bidra med programpunkter, 

förslag till föreläsare, ev stötta med viss ekonomi till speciella föreläsare och i gengälld få del i ev 

vinst som de andra föreningarna får. Förslag viss procentuell fördelning gentemot svfp för 

läkardeltagande; drygt 50 cytologer i SFKC och nästan 250 patologer i svfp. 1/6 av läkarpotten vid 

universitetsklinik arrangemang? 

Diskussion kring varför cytologi ej kan vara med i varierande utsträckning vid icke 

universitetsklinikarrangemang. Henrik tar med sig frågan att fundera på inför årsmöte i Karlstad 

2016. 

 

7, SFKC roll gentemot SVFP mm 

SFKCs roll gentemot SVFP diskuteras. Hur bevaka våra intressen / frågor? Hur se till KVAST-frågor? Ha 

kvastgeneralen som adjungerad i  sfkc´s styrelse? Christina pratar med  Mats Wolwing. 1 gång per år 

åtminstone?? Viktigt att ha kvar SFKC som egen förening enas styrelsen om. 

En kartläggning av bemanningssituationen skall göras. Hur många jobbar aktivt med cytologi? Hur 

många är över 50 år, under 50 år? Finns punktionsmottagning? Har man ej dessa prover vart skickas 

de? Vad har CD för delegationer? Inlämning av uppgifter till Christina för de lab man har ansvar för 

att ta reda på info om senast 31/1-15. Därefter telefonmöte. 

SVFP och SFKC kan ev träffas tillsammans vid något tillfälle. Christina kontaktar Göran för diskussion. 

Ev i samband med svfp´s ev internat i början av mars 2015? En del tid tillsammans + social tid 

tillsammans? 

Förslag att SFKCs ordförande mer rutinmässigt är med på ett möte med svfp per termin för att bla 

bevaka cytologfrågor. Viss hjälp av Henrik och Louise. 

Förslag på en gemensam träff med styrelsen för sveriges cytodiagnostiker. Förslag under vårmötet i 

Örebro. Anna tar med sig frågan till styrelsen för sveriges cytodiagnostiker och återkommer därefter. 

Den styrelsen har bytts ut till stor del de senaste åren. Bra att ha ett ansikte på andra engagerade i 

cytologi-Sverige. 

 

8, Nationell nivåstrukturering av gallvägs diagnostik 

Från SFKC´s styrelse önskar man att provtagningssättet och hanteringen skall vara likvärdigt mellan 

alla lab som deltar i diagnostiken. Standardisering av provtagning och preparering. Preparat måste 

kunna eftergranskas och då ha samma möjlighet för diagnostik på annat sjukhus. Inte med 

nödvändighet styra var primärdiagnostiken sker. 

 

 

 



9, KVAST-exfoliativ cytologi 

KVAST-gruppen är samtidigt till stor del equalis expertgrupp. Ken Ling Wallin på equalis är även 

delaktig i den senare.  KVAST-gruppen skall ordna ett cervix-utskick och ett PAP-färgnings utskick. 

Skall ett urincyt-utskick  göras? Det är önskvärt enl. KVAST-gruppen. Denna KVAST-grupp har tidigare 

bara hanterat cervix men vill nu bredda. KVAST-gruppen har kontaktat Christina Kåbjörn som ny 

medlem i uro-KVAST för ev samarbete. KVAST-exfoliativ vill utöka antalet medlemmar från 4 till 8-9 st 

för att kunna ta in flera vätskor som ex: urin, pleura mm. Förslag 2 läk och 2 CD. Det blir med fler 

medlemmar lättare att expandera och det blir tydligare att skilja på equalis-expertgrupp och vad som 

är KVAST-grupp. Diskussion om förslag på sammankallande, men KVAST-general Mats Wolving äger 

frågan. Christina kontaktar Mats. Förslag på medlemmar till KVAST-gruppen efterfrågas och förslag 

på namn lämnas. 

 

H-SIL / L-SIL frågan. Vad vill klinikerna veta? De vill ha låg, medel el högt? I det nya WHO står H-SIL 

resp L-SIL även på histologi. 

 

Övriga cyt-KVAST grupper? Inga rena cytgrupper i övrigt i nuläget. Finns cytologidel inom thyroidea, 

endokrinpatologi-KVAST-grupp. Henryk Domanski har blivit tillfrågad kring punktionscytologi-KVAST. 

Janne Malina erbjuder sig att kunna delta i denna grupp.  

 

10, EEC + tutorial 

2019 är det bestämt att Sverige skall arrangera EEC. Tutorial skall vara i Sverige sannolikt 2018 som 

övning inför det stora mötet. Tutorial är ett ca 60 personers möte. Henryk har blivit tillfrågad kring 

arrangemang på lokalt plan i Malmö inför ECC 2019. Tutorial sannolikt i Stockholm, ev Göteborg. 

Tutorial mkt mer basal nivå; ST-läk och CD. Man behöver mikroskopplats för ca 60 personer. Till EEC 

brukar det gå att få sponsorer. Ingen kongress hittills har gått med förlust. Planen är att utöka CD-

delen av ECC något 2019. 2015 kommer mötet bli i Milano, Italien. Programmet är klart. EEC hjälper 

till med program men stöttar ej ekonomiskt men vill ha del av ev vinst. Visst bidrag i nuläget lämnas 

från EEC till tutorial. 

Diskussion mellan europeiska patologföreningen och europeiska cytologföreningen kring ev 

samarbete. Ev fördela mötena över året. Nu ligger båda på hösten. Ev flytta cytologmötet till våren 

och ha kvar patologmötet på hösten. Beräknat antal deltagare på EEC ca 1000. Henryk ser bara 

fördelar med att ha mötet på våren. 

 

11, CD-utbildning 

Ingen har sett något nytt förslag. Christina kontaktar Anders Hierpe om info. 

 



12, ST-utbildning  

Hur ser rekryteringen ut? Frågan flyttas fram till nästa möte. 

 

13, Hemsidan 

Kontakten med webmaster fungerar bra. Avgiften inkluderar platsen för att ha hemsidan på något 

som patologföreningen betalar mycket för. Patologföreningens hemsida har dock stor 

lagringskapacitet för bla föreläsningar med bilder och den har även avancerade funktioner som 

lösenordsskyddad del. Styrelsen är nöjd med avgiften för SFKCs webmaster. 

 

14, Övrigt 

A, Styrelsearbetet – uppdragsbeskrivning. Flyttas till senare möte. 

 

15, Nästa möte 

Telefonmöte 150206 kl 15:30. 

 

 

Sparade frågor: 

 Styrelsearbetet – uppdragsbeskrivning. 

 ST-utbildning ; Hur ser rekryteringen ut? 

Att ta upp på nytt vid mer info:  

 CD-utbildning – uppdatering. 

 Cytologidelen under vårmötet i Örebro 2015. 

 

 

Göteborg 141208 

 

Louise Pettersson   Christina Kåbjörn 

Sekreterare SFKC   Ordförande SFKC 

 


