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Verksamhetsberättelse 2018 – Stockholms regionförening RfCF 
Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten, varav ett telefonmöte och ett 1-dygnsinternat. 

 

Under året har följande ekonomiska beslut fattats av styrelsen: 

Årsmöte: fika och middag för medlemmarna 

Cf-mottagningen: inköp av småpresenter till patienterna samt till ytterligare utsmyckning av 

väntrummen, julkorg till personalen 

Kursdag: för föräldrar till nydiagnosticerade förskolebarn 

Styrelsen: möten och internat 23-24 november 

 

Under året har representanter från styrelsen träffat personalen på Huddinge CF-mottagning vid två 

tillfälle. Flera tillfällen har varit inbokade men har av olika skäl ställts in. Istället har vi haft 

mejlkontakt. Diskussionerna har främst rört arbetet med Orkambi, unga patienters kontakt med 

vården, kuratorsrollen på mottagningen, samt planeringen av kursdagen som anordnades i slutet av 

september för föräldrar med nydiagnosticerade förskolebarn (se nedan). 

 

Styrelsen arbetade under våren med frågan kring beslutet om Orkambi. Vi initierade den 

manifestation som genomfördes den 14 juni utanför TLVs lokaler. Vi uppmanade även patienter och 

föräldrar att skriva brev till TLV. Arbetet resulterade i att vi fick ett ja till att Orkambi skulle ingå i 

högkostnadsskyddet. En stor seger för det arbete som många från RfCF, Citronfjärlien och vi la ner. 

 

Ett par personer i styrelsen (Marie och Camilla) planerade och genomförde kursdagen för föräldrar 

med nydiagnosticerade förskolebarn. Kursdagen var förlagd till Ronald McDonald-huset i 

Huddinge. 15 föräldrar deltog och förutom den medicinska informationen från Isabelle de 

Monestrol och Åsa Petersson, var två av våra medlemmar (en 13-åring och en 28-åring) med och 

berättade om vardagslivet med cf. Informationsdagen var mycket uppskattad av deltagarna. 

 

I slutet av sommaren kontaktades ordförande av ansvarig läkare för läkarutbildning på KI som 

undrade om någon av våra medlemmar kunde delta i ett seminarium för att ge sitt perspektiv på 

mötet mellan läkare och patient. En av våra medlemmar (Lars Fritzell) deltog vid två tillfällen i 

september, och utvärderingen från läkarstudenterna var genomgående mycket positiv.   

 

Mycket tid lades ner på att skriva en ansökan om landstingsbidrag för 2019,  då vi under många år 

haft detta bidrag som nekades oss för 2017 och 2018. 
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