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Minnesanteckningar
från telefonmötet med RCC samverkansgrupp 21 februari 2013

Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Roger Henriksson, Mef Nilbert,
Lars Holmberg, Beatrice Melin
Gunilla Gunnarsson, ordförande
Bo Alm, kommunikatör
Marta Mateu, sekreterare

Gunilla Gunnarsson hälsade välkomna till dagens möte.

1. Sammanträdesdatum hösten 2013 diskuterades.

Beslut Samverkansgruppen fastställde datumen för höstens möten.
27 augusti
19 september
16-17 oktober internat
12 november
26 november
17 december
2.

Ny deltagare i nationella arbetsgruppen mammografi.
Beslut Samverkansgruppen utsåg Maria Edegran, mammografiläkare vid
Uddevallas Bröstenhet-Nu sjukvården och tillika ny regional processägare i
Västra sjukvårdsregionen att ingå i arbetsgruppen som regional representant
från RCC väst.
Roger tog upp ett förslag att Sven Törnberg som har synpunkter på
arbetsgruppens uppdrag, sammansättning och resultat bör bjudas in till
samverkansgruppen.
Beslut Samverkansgruppen beslöt att bjuda in Sven Törnberg och Karin
Leifland till ett kommande möte ( Gunilla har bjudit in och båda har tackat ja
till 26 mars).
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3. Inbjudan av kvalitetsregister för diskussion av stödjande RCC
- hematologi
-testis
-sarkom
Beslut samverkansgruppen beslöt att föra ytterligare diskussion den 26 mars
kring uppdrag och utformning av stödjande RCC. Först därefter ska
registerhållare inbjudas till samverkansmöte dvs april, maj.
4.

Uppdragsbeskrivning för nationell arbetsgrupp forskningssamordnare var utsänd.

Beslut samverkansgruppen beslöt att fastställa uppdragsbeskrivningen för
nationella arbetsgruppen samt utse följande representanter:
RCC norr
RCC U Ö
RCC sydöst
RCC syd
RCC SG
RCC väst

Tufve Nyholm, tillika ordförande för gruppen
Anna Pedersen
Agneta Jansson
Johan Wennerberg
ingen utsedd ännu
Carolin Olsson

4. Barn till svårt sjuka föräldrar – frågan togs ej upp. (Gunilla har förmedlat
kontakt med RCC Uppsala Örebro.)

5. Samverkansgruppen gav synpunkter på programutformning 10 april på RCC-dag
med vp-ordf och registerhållare. Inbjudan går ut inom kort( utsänd).
6. Planering inför Almedalen diskuterades. Frågan om ”Kolla Pungen” kommer
upp på mötet 5 mars.
7. Nils redogjorde kort för arbetsgruppen för webbkommunikations första möte .
Boa informerade om kontakt med SKLs webbstrateg. Mer information kommer
på mötet 5 mars.

Vid pennan Marta Mateu

