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Minnesanteckningar 
från telefonmöte RCC samverkansgrupp 22 januari, 2013 

 

Närvarande: Hans Starkhammar, Beatrice Melin,  

Mef Nilbert, Lars Holmberg, Roger Henriksson, Nils Conradi 

 

Gunilla Gunnarsson, ordförande 

Bo Alm, kommunikatör 

Marta Mateu, sekreterare 

 

Gunilla Gunnarsson hälsade välkomna till dagens möte. 

 

1. Gunilla och Bo klargjorde att läkemedelsutredningen är en insats i 

överenskommelsen gällande cancerstrategin mellan staten och SKL 2012 och 

därmed är SKL mottagare av rapporten även om RCC i samverkan har varit 

styrgrupp.  

23 januari kommer det att vara ett möte avseende fortsatt hantering av 

rapporten inom SKL samt utåt vad gäller media med Gunilla Thörnwall 

Bergendahl, Bo Claesson, Gunilla Gunnarsson, Bo Alm, Åsa Himmelsköld, 

Göran Stiernstedt samt Jan Liliemark. 

 

Beslut Samverkansgruppen beslöt att ställa sig bakom rapporten men vill peka 

på följande punkter:   

 Inrättandet av NLT/NLTc måste ytterligare diskuteras och förankras i 

SKL och landsting/regioner mot bakgrund av sekretessfrågor och 

kostnader. 

 Detaljerad uppföljning av cancerläkemedel bör i första hand inriktas på 

dem som kan bedömas vara tveksamt kostnadseffektiva. 

 

 

2. Almendalen 2013 diskuterades. Samverkansgruppen kommer att ha ett eget 

arrangemang onsdag förmiddag lokal förbokad. RCC Stockholm Gotland 

erbjuder sig att ta ansvar för det praktiska arbetet. 

Beslut Samverkansgruppen beslöt uppdra åt RCC Stockholm Gotland att ta det 

praktiska ansvaret för arrangemanget. Gruppen uppdrog också åt Roger att 
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tillsammans med kommunikatör från RCC Stockholm Gotland och Bo 

förbereda seminarieförslag inför Almedalen till samverkansgruppen.  

Alla är välkomna att lämna förslag och synpunkter till Roger. 

  

Alla i gruppen kommer att medverka i andra seminarier men om enskilda RCC 

ska vara medarrangörer för andra seminarier ska detta lyftas i 

samverkansgruppen.  

 

3. Onkologidagarna arrangerade av Svensk Onkologisk Förening 19-22 mars 

kommer att hållas i Linköping. Roger ansvarar för ett seminarium om RCC  

22 mars och önskar förslag om innehåll.  

 

4. Beslut Samverkansgruppen beslutar lägga in extra telefonmöten:  

21 februari kl. 08.30-09.30 

23 april kl.08.30-09.30 

25 juni kl. 08.00-09.00 

RCC samverkansmötet 23 maj i Linköping kvarstår som planerat. 

 

  

 

 

Vid pennan Marta Mateu 

 

 

 

 

 


