Protokoll - Lungcancerföreningens styrelsemöte 19 februari 2020 Telefonmöte
Kallade: Arja Leppänen, Leif Carlson, Karin Liljelund, Bo Erixon, Leine Johansson Persson,
Lotta Burvall, Mia Rajalin, Örjan Perjos, Monica Sandström
Meddelat förhinder: Lotta Burvall
Dagordning
§184 Styrelsemötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§185 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Leif - ordförande, Monica - sekreterare, Mia – justerar protokollet.
§186 Godkännande av dagordning och föregående protokoll
På föregående möte beslutades att föreningen tar paus från deltagande i
Tobaksfakta under vårterminen – Leif kontaktar dem och meddelar vårt beslut.
Efter kontakt med Tommy Björk, som gärna bevakar Tobaksfaktas möten, så
beslutas att Tommy utses att vara föreningens representant på dessa möten detta
år.
§187 Rapport från kansliet – Arja
Föreningen har erhållit bidrag från Cancerfonden.
§188 Rapport från ordföranden och AU – Leif/Karin/Monica
Hänvisar till tidigare utsänt protokoll från AU mötet.
§189 Hemsidan - status – Bo
Information kring problem med betalningsrutiner. Arja har varit i kontakt med
föreningssupport, de reder ut problemen gemensamt. Arja återkopplar till
styrelsen på nästa styrelsemöte.
§190 Finns det behov av ett AU i styrelsen? – Bo
Diskussion kring behovet av AU möten.
Beslut: I nuläget finns behov av fortsatta AU möten. Nya styrelsen får sedan fatta

beslut om fortsatta AU möten.
§191 Läkemedelsverket patient och konsumentråd – Leif
Läkemedelsverket har ett patient- och konsumentråd för att erhålla en dialog med
patienter och konsumenter samt för att stärka samverkan med patienter och
konsumenter.
Beslut: Styrelsen utser Bo Erixon att representera Lungcancerföreningen i
ovanstående råd.
§192 Hur diskuterar styrelsen föreslagna idéer/aktiviteter – Mia
Diskussion. Förslag – arbetsgrupper sätts ihop och som diskuterar och förbereder
aktiviteter i föreningen. Grupperna kommer med förslag till styrelsen för
diskussion och beslut.
§193 Hur fattas beslut kring vem som gör vad – Mia
Se §192.
§194 Förslag om att förlägga vissa styrelsemöten till andra orter i landet och
kombinera med medlemsaktivitet på denna ort – Mia
Beslut: Mötet beslutar att om möjlighet finns, skall vi försöka lägga styrelsemöten
på andra orter än Stockholm. Då även arrangera informationsmöten.
§195 Ny studie om vilka symtom som är mest förekommande vid lungcancer hos
primärvårdspatienter, initiera kampanj kring tidig upptäckt i samarbete med
flera läkemedelsbolag – Mia
Information om studie.
Initiera kampanj kring tidig upptäckt som samarbetsprojekt. Föreningen har redan
en del projekt på gång – vi avvaktar besked gällande ansökan om medel från
Lungambition Alliance. Därefter förnyad diskussion.
§196 Lokaler i Stockholm? – Karin
Lokalen som vi möjligen kunde få hyra har vi inte fått ytterligare information om.
Karin får i uppdrag att kontakta hyresvärden. Behovet är också lokaler för
föreningens möten.
§197 Administrativt stöd - info – Karin/Arja
Ny kanslist – Ragnhild Franzén, kommer att börja inom kort, kommer att arbeta ca
20 tim i veckan för föreningen.
Beslut: Styrelsen beslutar enl ovan. Leif ansvarar för att avtal skrivs med ny
kanslist. Kanslisten adjungeras till styrelsen vid behov.
§198 EU Lung Cancer Roundtable - 25th March 2020, Brussels – Leif
Inbjudan har kommit. Diskussion om värdet för föreningen att delta i ovanstående
möte.
Beslut: Mötet beslutar att vi avstår från att delta i mötet.

§199 Övriga frågor
Vårdprogrammet Lungcancer nu ute på remiss.
Diskussion kring remissvar. Mia ansvarar för att skicka remissvar till Karin Olsson,
Koordinator/sjuksköterska, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.
Inbjudan till LuCEs årliga möte i maj 8 – 10 maj
Beslut: Mötet beslutar Leif deltar och styrelsen bifaller kostnad för en extra hotellnatt i
samband med resan. Övriga kostnader står LuCE för.
Inbjudan
Karin har fått inbjudan till ”Vården, forskare, patientorganisationer och politiker” – hur
man snabbare skall kunna implementera nya precisionsmediciner etc. Mötet initierat av
Roche.
Beslut: Styrelsen beslutar att Karin deltar.

PÖ – patientöversikten - information
Den gemensamma patientöversiktsmodellen utvecklas på den nationella INCAplattformen och syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om
patientens vård och behandling. Syftet är att underlätta för vårdpersonal och ge
patienter större delaktighet i sin vårdprocess.
Projektet går nu in i en releasefas för de 8 pilotdiagnoserna. Lunga går igång v.24.
Ambition finns att skapa en patientportal där patienten ska kunna se sin
information och fylla i PROM genom en integration mot 1177.se.
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