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RCC samverkansmöte telefonmöte 2013-06-25
Närvarande: Lars Holmberg, Nils Conradi, Hans Starkhammar, Nicole Silverstolpe,
Roger Henriksson, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Gunilla Gunnarsson (ordförande),
Emelie Ljunggren (sekreterare)

1. Inbjudningar från industrin till RCC
Inbjudningar från enskilda läkemedelsföretag till enskilda RCC om möten,
utbildningar, samverkan diskuterades. Samverkan enskilt företag alternativt LiF
diskuterades.
Det framkom, i diskussionen om samverkan med industrin, att engagemang
tillsammans med LiF bör ha företräde före RCC-aktiviteter med enskilt företag.

2. Forskningsgrupp
Beslut: Nationell arbetsgrupp för klinisk forskning kompletteras med Per Ljungman
som regional representant Stockholm Gotland.

3. Nationell arbetsgrupp vårdprogram AML
Beslut: Samverkansgruppen beslutar i enlighet med förslaget som legat till
handlingarna:
Specifikt uppdrag
- Använda vårdprogrammet för akut myeloisk leukemi som pilotförsök
för anpassning av hematologiska vårdprogram till styrdokument och mall beslutad av
RCC .
- Medverka till utveckling av mallen för nationella vårdprogram.

Ordförande:

Martin Höglund

Norr:

Anders Wahlin

Stockholm-Gotland: Åsa Derolf
Syd:

Gunnar Juliusson

Sydöst:

Petar Antunovic

Väst:

Hege Garelius

Uppsala- Örebro:

Martin Höglund

Stödjande RCC:

Syd
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4. Almedalen lägesrapport
Roger rapporterade från arbetet med Almedalen. Information har gått ut till alla som
deltar i debatterna. Allt praktiskt kring symposierna är klart.
Beslut:
RCC i samverkans 2 roll ups ska sättas upp, för övrigt bord utanför lokalen där
patientföreningar och andra kan lägga ut information. ( Gunilla har meddelat Helena
gällande nära cancer.)

5. Hur ska RCC förhålla sig till önskemål om ekonomiskt
stöd?
Punkten var uppsatt med anledning av en global dag inom gyncancerområdet hösten
2013. Flera RCC har fått förfrågningar om stöttning av olika slag. I diskussionen
framkom att RCC ev ger ett begränsat ekonomiskt stöd om aktiviteter där exempelvis
processledarna deltar finns.

6. AKI
Martin Malmberg lämnar ordförandeposten i AKI 30 juni.
Beslut:
Byte av RCC Syds representant i AKI till Maria Rejmyr Davis. Mona Ridderheim ska
tillfrågas om hon under en övergångsperiod kan vara ordförande (Utfört -Mona har
tackat ja)

7. Inbjudan till möte om forskningsportal 18 sep
Inbjudan till mötet godkändes och inbjudningslistan kompletterades med några
forskare samt några patologer.

8. Mötesdatum RCC samverkansgrupp 2014
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Juni:

14-15 Internat på Högberga Gård
6
25
18 i Eskilstuna.
9
6
27
17

Resterande datum för 2014 fastslås närmare årsskiftet.

