
 
 

 
Protokoll från telefonmöte, Styrelsen för Svensk Förening för Klinisk 

Cytologi 2013-05-13, 15.30-16.45 
 

Närvarande: Edneia Tani, Christina Kåbjörn, Anders Hjerpe, Henryk Domanski. 
Under delar av mötet är Janne Malina och Anna Kellin närvarande 

 
1. Edneia Tani öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. På förslag av valberedningen har Louise Pettersson, överläkare i Halmstad, 

blivit intagen i styrelsen. Under årsmötet i Stockholm denna vecka kommer 

det att meddelas att Edneia Tani avgår som ordförande för föreningen och 
kommer att sitta kvar i styrelsen som ”past president”. Christina Kåbjörn 

tillträder som ny ordförande för Svensk Förening för Klinisk Cytologi. Louise 
Pettersson kommer att föreslås som sekreterare (ersätter Henrik Domanski). 

Henryk Domanski kommer att föreslås som vice ordförande. Som ny medlem 
i föreningen föreslås Anna Kellin, cytodiagnostiker från Stockholm. Anna 

kommer att adjungeras till styrelsen som cytodiagnostikerrepresentant. 
Ytterligare förslag på nya medlemmar är överläkare Louise Pettersson från 

Halmstad, cytodiagnostiker Anneli Leksell från Lund och läkare Emelie 
Andersson, Capiokliniken, S:t Göran i Stockholm.  

 
3. Utbildningsfrågor. Diskussion kring beslutet att avsluta utbidlningen av 

cytodiagnostiker i Stockholm. Enligt uppgifter från Anders Hjerpe har 
kvaliteten för utbildningen bedömts som icke tillfredsställande. Under 

kommande år kommer ansvarig myndighet att fatta beslut vad gäller 

ersättning för utbildningen. Anders Hjerpe föreslår skrivelse med synpunkter 
från Svensk Förening för Klinisk Cytologi till ansvarig myndighet. Skrivelsen 

kommer att skissas av Anders Hjerpe och styrelsen kommer att diskutera det 
vid närmaste styrelsemöte i Stockholm. Förhoppningsvis blir skrivelsen färdig 

under kommande vecka. Frågan kommer även att diskuteras vid årsmötet i 
Stockholm.  

 
4. Elektroniska blanketter för ansökning till Magnus Nasiells fond är inte klara 

ännu men arbetet för att framställa sådana pågår. 
 

5. Vad gäller Magnus Nasiells fond har sex ansökningar inkommit. Styrelsen 
fattar beslut om tilldelning vid kommande styrelsemöte i Stockholm denna 

vecka. 
 

 

 
Henryk Domanski 

Sekreterare för Svensk Förening för Klinisk Cytologi 
 

 
Justerat av Edneia Tani 


