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Riktlinjer för vårmötesarrangörer
Del 2, Ekonomi
Det är den lokale arrangören som är ekonomiskt ansvarig för mötet och som tillser att
en budget upprättas. De olika specialistföreningarna har inget ekonomiskt ansvar för
vårmötet. Detta innebär att arrangerande avdelning får ta konsekvenserna av en
eventuell förlust
1. Upp till tre personer från den arrangerande avdelningen som varit engagerade i
vårmötesarbetet är befriade från kongressavgift. Övriga medhjälpare från arrangören
har fritt tillträde till föreläsningar i mån av plats utan formell registrering.
2. Alla medlemmar i respektive förening som deltar i mötet betalar full kongressavgift.
Detta gäller även inbjudna föreläsare som är föreningsmedlemmar. Arvode utgår ej till
föreläsare.
3. Befrielse från kongressavgift kan göras om föreläsaren enbart kommer för att föreläsa
och inte deltar i mötet i övrigt.
4. Svenska inbjudna föreläsare som ej är medlemmar i någon av de arrangerade
föreningarna kan mötesarrangören bekosta i sin helhet (mötesavgift, resa och
logi). Arvode utgår ej till föreläsare.
5. Inbjudna utländska föreläsare som anlitas av arrangerande förening(ar) kan bekostas i
sin helhet (mötesavgift, kost och logi samt flygresa i ekonomiklass/tågresa i
andraklass) av arrangerande förening(ar).
6. I linje med punkt 5, ställer Svfp upp med sponsring av en eller flera inbjudna
föreläsare enligt överenskommelse med Svfp’s vetenskapliga sekreterare. Upp till
50 000 kr kan utgå i ersättning för mötesavgift, resa och logi. Pengarna erhålls i
efterhand och endast efter uppvisande av kvitton på utgifter.
7. För föreläsare i cytologiprogrammen som engageras av Svensk Förening för Klinisk
Cytologi gäller samma regler som ovan (punkt 5 och 6). För föreläsare i
cytologiprogrammen som engageras av Sveriges Cytodiagnostiker kan andra regler
komma i fråga beträffande kongressavgifter, reseersättning samt kost och logi. Här
rekommenderas kontakt med föreningarna.
8. Pristagaren i årets avhandling bekostas av SvFP endast om pristagaren inte är anställd
på patologilaboratorium i Sverige (mötesavgift, resa och logi). Om pristagaren är
anställd på ett patologilaboratorium förväntas arbetsgivaren där patologen är anställd
stå för kostnaderna, inte arrangören av vårmötet.
9. Vårmötets fördelning av eventuell vinst:
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 75% av överskottet tillfaller arrangerande avdelning. Minst en tredjedel av
detta överskott (25% av överskottet)dedikeras det nationella Kvalitets och
Standardiserigsarbetet (KVAST) som ligger till grund förevidensbaserad”
vård och ackreditering. Dessa KVAST medel överförs till det konto som
SvFP har upprättat för ändamålet och tillfaller sålunda inte någon av
föreningarna
 Resterande 25% fördelas i lika delar mellan Svensk Förening för Patologi,
Riksföreningen för Histopatologi och Svensk Förening för
Obduktionstekniker (3 lika delar). När mötet arrangeras av
universitetsavdelning ingår även Svensk förening för Klinisk Cytologi och
Sveriges Cytodiagnostiker i fördelningen av överskottet (5 lika delar).
Rekommendationer ovan gäller fr o m 2020
Följande landsting och verksamhetschefer har tagit del av uppgifterna ovan
Län
1 Blekinge
2 Dalarna
3 Gävleborg
4 Halland
5 Jämtland
6 Jönköping
7 Kalmar
8 Kronoberg
9 Skåne
10 Stockholm
11 Uppsala
12 Värmland
13 Västerbotten
14 Västernorrland
15 Västmanland
16 Västra Götaland
17 Örebro
18 Östergötland
19 UNILABS
20 ALERIS

Verksamhetschef
Christia Svensson
Tibor Tot
Tova Johansson Marknell
Åsa Fred
Ewa Lassén
Christina Kåbjörn Gustafsson
Fredrik Edlund
Sanda Beglerbegovic
Gunilla Bodelsson
Mikael Björnstedt
Maria Engedahl
Charlotta Gestblom
Ewa Lassén
Lena Carlsson
Jonas Cederberg
Magnus Hansson
Jan Forslid
Martin Hallbeck
Åsa Björkenor
Per-Ove Sandberg

Uppsala den 31 Maj 2019
Irina Alafuzoff, ordförande Svensk Förening för patologi
Mats Ehinger, bitr ordförande/kassör Svensk Förening för patologi
Henrik Edvardsson (utbildningsansvarig tom 2018) Svensk Förening för patologi

