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Riktlinjer för vårmötesarrangörer
Del 1, allmänt
Introduktion
Vårmötet i patologi arrangeras av landets patologiavdelningar enligt ett
roterande schema. Svensk Förening för Patologi (SvFP) är ansvarig för att
upprätta turordningen avdelningarna emellan vilket publiceras på Svfp’s
webbsida. Mötet arrangeras vartannat år av länsavdelning och vartannat år av
universitetsavdelning.
Mötet hålls i normalfallet någon gång under maj och det officiella programmet
börjar vanligen vid lunchtid på onsdagen och avslutas vid lunchtid på fredagen.
Till mötet finns också kopplat utbildning för ST-läkare och tid avsatt för
styrelse- och föreningsmöten.
Den utsedda avdelningen är ansvarig för att arrangera såväl de vetenskapliga
och de sociala programmen såsom leverantörsutställningen.
Vårmötesarrangörer/Programkommitté
Den mötesansvariga avdelningen/lokal arrangör är ansvarig för
programplaneringen och är också sammankallande för denna. Detta innebär att
det förväntas att avdelningen påbörjar programplaneringen i tid och att arbetet
fortlöper. Innehållet i programmen utformas i samråd med de yrkesföreningar
som medverkar på mötet – Svfp, Riksföreningen för histopatologi och Svensk
förening för obduktionstekniker. När mötet ordnas av universitetsavdelning
deltar också Svensk förening för klinisk cytologi och Sveriges cytodiagnostiker.
Läkarsekreterarna/vårdadministratörerna har i nuläget ingen yrkesförening.
Val av dominerande vetenskapliga ämne vid Vårmötet
Mötesansvarig avdelning bör ta kontakt med SvFP i god tid (1,5 år före) för att
diskutera det ämne man föreslår skall dominera under mötet. Detta görs för att
bedöma att ämnet som föreslås är aktuellt och av intresse för sjukvården. Den
vetenskaplige sekreteraren inom SvFP är av särskilt intresse som
diskussionspartner. Mötesansvarig avdelning bör också kontakta ordförandena
för de övriga föreningarna som anges ovan för att de ska kunna ta del av
diskussionerna. SvFPs styrelse kommer att vara behjälplig i att bedöma huruvida
mötet är av intresse för patologisamfundet, vården och arbetsgivarna.
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På alla vårmöten bör det finnas program av intresse för patologer,
biomedicinska analytiker, obduktionstekniker och läkarsekreterare/
vårdadministratörer. De år mötet arrangeras av universitetsavdelning tillkommer
program för cytologer och cytodiagnostiker.
Vetenskapligt program
Svfp värnar om att det vetenskapliga programmet vid vårmötet håller hög
kvalitet. När man har fastställt ämnesområdet som kommer att dominera under
mötet är det fördelaktigt att kontakta den vetenskaplige sekreteraren i SvFP och
sammankallanden av patologens Kvalitet och standardiserings arbetsgrupp
(KVAST) inom ämnesområdet som föreslås (var god se Svfp’s webbsida). Detta
för att få hjälp med att identifiera lämpliga föreläsare och/eller med att bygga
upp seminarier/sessioner.
Ett första utkast till såväl det vetenskapliga som sociala programmet skall vara
klart senast den 1 mars året före det aktuella vårmötet så att det kan presenteras
vid SvFP’s styrelsemöte i mars. Programmet ska vara i princip helt färdigt vid
nästföljande SvFP styrelsemöte i oktober året före vårmötet. Undantaget från
detta kan vara innehållet i cytologiprogrammet de år det är aktuellt.
Programdiskussion sker vanligen på SFKCs styrelsemöte i början av december.
Fasta och regelbundet återkommande punkter
 Årets avhandling: Pristagaren introduceras av SvFPs vetenskaplige
sekreterare och pristagaren håller en kortare presentation om
avhandlingsarbetet. Tidsåtgång 15–20 minuter.
 Högaktuella generella ämnen som har stor inverkan på det dagliga arbetet
kan med fördel beredas utrymme. Exempel på detta är nationella
vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, bemanning inom alla
yrkesgrupper, biobankning, digitalisering, molekylärpatologi, synoptiska
utlåtanden/SNOMED CT, kvalitetsarbete, ackreditering.
 Vinnande posterpresentation (max 10 minuter)
 Tid för utställare att kort presentera det viktigaste (max 3
minuter/utställare)
För programmen i cytologi råder en delvis annan ordning då styrelsen i Svensk
Förening för Klinisk C ytologi de senaste åren har planerat innehållet, kontaktat
föreläsare och introducerat föreläsarna, d.v.s. gjort en stor del av arbetet som för
övrigt utförs av vårmötesarrangören. Arrangerande avdelning bör därför till
programgenomgången i mars månad tydligt visa hur stor del av programmet
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som tilldelats cytologin och därefter kontakta Svensk Förening för Klinisk
Cytologi för att komma överens om arbetsfördelning och tidsplanering.
Program för ST-läkare.
En separat utbildningsaktivitet för ST-läkare ordnas från och med tisdag
eftermiddag, eventuellt av en KVAST grupp. Till detta program kan även delar
av tisdagskvällen och onsdagsförmiddagen tas i anspråk. Programmet kan täcka
ett eller flera ämnen, bör hållas i kursform och bör avslutas med ett diagnostiskt
prov eller liknande kunskapskontroll. Kursintyg bör utfärdas.
Styrelsemöten och årsmöten.
Följande föreningar och arbetsgrupper har styrelsemöten i samband med
vårmötet:





Svensk Förening för Patologi
Riksföreningen för Histopatologi
Svensk Förening för Obduktionstekniker
Svensk Förening för Klinisk Cytologi (endast då mötet arrangeras av
universitetsavdelning).
 Sveriges Cytodiagnostiker (endast då mötet arrangeras av
universitetsavdelning).
 Studierektorer inom patologi
 Eventuellt KVAST och/eller SvFP’s arbetsgrupper
Arrangören är ansvarig för att boka lokaler till dessa möten. Tid för dessa möten
avsätts vanligen 10.00-12.00 på onsdagen dvs före ordinarie programs start.
Följande föreningar har årsmöten i samband med vårmötet:





Svensk Förening för Patologi
Riksföreningen för Histopatologi
Svensk förening för Obduktionstekniker
Svensk förening för Klinisk Cytologi (endast då mötet arrangeras av
universitetsavdelning).
 Sveriges Cytodiagnostiker (endast då mötet arrangeras av
universitetsavdelning).
Arrangören är ansvarig för att boka lokaler till årsmötena. Tid för dessa möten
avsätts torsdagar före lunchrast. Till årsmötena har alla föreningsmedlemmar
tillträde även om personen i övrigt inte deltar i vårmötet.
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Socialt programFörutom de vetenskapliga programmen spelar de sociala
aktiviteterna stor roll för att göra vårmötet attraktivt. Den lokala arrangören har
stor frihet att utforma kringaktiviteterna, men följande brukar vara
återkommande och ofta förväntade arrangemang:
 Någon form av sammankomst/träff för ST-läkarna på tisdagskvällen
 Vårmötets öppnande och presentation av arrangerande avdelning.
Tidsåtgång 30 minuter
 Mingelkväll. Onsdagskvällen efter ordinarie program och eventuella
årsmöten.
 Bankett. Torsdagskvällen efter ordinarie program. Under banketten ges
kortare utrymme för att dela ut priser till årets patolog, årets
biomedicinska analytiker och årets utställare.
 Besök på arrangerande avdelning. Fredag lunch eller eftermiddag efter att
vårmötets vetenskapliga program avslutats.
Utställning
Företagens utställning är även den en stor och viktig del av vårmötet.
Utställningsytorna bör vara belägna i nära anslutning till föreläsningssalar så att
utställningen är lättillgänglig för deltagarna. Av hävd och tradition serveras
förmiddags- och eftermiddagskaffe i anslutning till utställningen och likaså hålls
första kvällens mingel på samma ställe.
Det rekommenderas att i god tid ta kontakt med utställarnas representant för att
diskutera och planera utställningen och hur lokalerna bäst kan användas. Det är
dock arrangören som till sist bestämmer hur utställningen skall utformas och
som ansvarar för planeringen. Arrangören bestämmer också hur stor kostnad
som tas ut för utställningsytorna.
Rekommendationer ovan gäller fr o m 2020.
Följande föreningar utöver verksamhetschefer har tagit del av dokumentet
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Uppsala den 31 Maj 2019
Irina Alafuzoff, ordförande Svensk Förening för patologi
Mats Ehinger, bitr ordförande/kassör Svensk Förening för patologi
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