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POLICYDOKUMENT 

Svenska Gyncancergruppen 

(Swedish Gynecologic Cancer Group; SweGCG) 

 

 

§1. Styrgruppen för Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer beslutade 2013-

04-17 att stödja bildandet av SweGCG. 

 

§2. Syftet med SweGCG är att genom nationellt och internationellt samarbete initiera och 

bedriva kliniska och translationella studier av gynekologiska cancersjukdomar med hög 

vetenskaplig kvalitet utgående från, men ej begränsat till, det Svenska Kvalitetsregistret för 

Gynekologisk Cancer. Gruppens arbetssätt karakteriseras av kreativitet, öppenhet och 

transparens.  

 

§3. SweGCG är en av industrin och myndigheter oberoende ideell grupp av forskare som 

stöttas ekonomiskt av Cancerfonden efter ansökningsförfarande och av Svenska 

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer.  

 

§4. Medlemskap i SweGCG är öppet för aktivt forskningsintresserade representanter från 

styrgruppen för Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer. Det är önskvärt att 

samtliga sjukvårdsregioner är representerade i form av en tumörkirurg och en onkolog. 

Därutöver kan andra medlemmar inväljas utifrån specifika specialistkompetenser såsom 

t.ex gynekologisk patologi, bild-och funktionsmedicin, statistik, patientföreträdare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster.  Medlemmarna i SweGCG ska ha vetenskapliga meriter 

(minst disputation). Ansökan om medlemskap i SweGCG görs skriftligt till ordföranden. 

Till ansökan bifogas motivering för ansökan, angivelse av erfarenhet och intresseområden 

samt CV.  Ansökan presenteras och behandlas på förstkommande styrelsemöte. Beslut tas 

på nästkommande styrelsemöte varefter ordföranden meddelar svaret till den sökande. 

 

§5. SweGCG ska hålla minst ett vår- och ett höstmöte. Därutöver minst 6 

video/telefonkonferenser per år. Fasta mötestider ska planeras med 6 månaders 

framförhållning. SweGCG´s möten utgör högsta beslutande organ. Mötena skall 

protokollföras och skickas ut till medlemmarna inom en månad efter mötet. 

Dagordningsförslag utskickas per email minst två veckor före mötet. 

 

§6. Medlemmar i SweGCG förväntas delta i möten. Om förhinder föreligger ska detta i 

förväg meddelas den vetenskapliga sekreteraren. Vid upprepad frånvaro eller underlåtenhet 

att fullfölja specifika uppdrag skall frågan om fortsatt medlemskap tas upp av SweGCG 

som äger att besluta i frågan genom sluten votering. 

 

§7. Vid votering, som kan vara sluten eller öppen, kan bara närvarande medlemmar i 

SweGCG rösta. Röstning genom ombud godtas inte. Vid lika röstetal har ordföranden, eller 

om denne är frånvarande, vald mötesordföranden utslagsröst. Frågor rörande medlemskap 

kräver närvaro av minst 2/3 medlemmar i SweGCG.  

 

§8. Frågor rörande registeruttag från Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer 

hanteras enligt gällande föreskrifter.  

 

§9. SweGCG utser inom sig en ordförande och vetenskaplig sekreterare för bestämd 

tidsperiod, med möjlighet till omedelbart omval.  
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§10. Medlemmarna skall lämna in en jävsdeklaration på särskilt formulär och vid ändrade 

förhållanden skyndsamt tillse att informationen blir korrigerad.  

 

§11. SweGCG skall ha en egen hemsida med bland annat nedanstående innehåll; 

 

 Policydokumentet 

 Medlemmar 

 Jävsdeklarationen (uppdatering via egen inlogg) 

 Protokoll och dokument möten samt planerade studier (via inlogg) 

 Studier; pågående, avslutade 

 Publikationslista 

 

§12. Ändringar i policydokumentet kan genomföras med enkel majoritet under förutsättning 

att minst 2/3 av medlemmarna är närvarande. I annat fall skall skriftligt förslag till ändringar 

skickas till hela gruppen minst två veckor före nästkommande möte där beslut kan fattas 

med enkel majoritet oberoende av antalet närvarande medlemmar. 

 

§13. Om SweGCG upplöses återgår eventuellt ekonomiskt överskott tillbaka till respektive 

bidragsgivare. Handlingar i gruppens namn överlämnas då till styrgruppen för Svenska 

kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer.  
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