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Verksamhetsberättelse 2019 – Stockholms regionförening RfCF 
 

Styrelsen har under året haft åtta (8) styrelsemöten, varav tre (3) telefonmöten. 

 

Under året har följande ekonomiska beslut fattats av styrelsen: 

Årsmöte 2019: hyra av årsmöteslokal, fika till deltagare, blommor till föreläsare. 

Cf-mottagningen: pengar för inköp av småpresenter till patienterna samt till ytterligare 

utsmyckning av väntrummen, julkorg till personalen. Beslutades i oktober att överföra  

1 500 kronor till mottagningen för perioden 1/12 2019 – 30/11 2020 

Styrelsemöten: lättare förtäring. Medlemsmöten: kaffe och fikabröd. CF-spelen: Bidrag till 

familjer för resa. Gen Pep-dagen: Materialkostnader och resekostnader  

 

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

mottagning vid fyra tillfällen. Diskussionerna har rört behandlingen med Orkambi och med 

den kommande trippeln, den ekonomiska situationen för mottagningen och att man från 2020 

har lyckats få tillbaka det sidoavtal som man hade tidigare, behovet av nya läkare och nya 

sjuksköterskor, bristen på sjukgymnaster, att Addex ska betalas av mottagningen då den inte 

längre omfattas av högkostnadsskyddet, hur FKs ”särskilda högriskskydd” kan omfatta cf-

patienter, RfCFs projekt om situationen för äldre cf-are, bemötande av barnpatienter, att de 

två isolerrummen är hårt belastade då många patienter inte ska möta andra, att patienter 

uppmanas använda ”mina vårdkontakter” och genia-appen 

 

Då vi för tredje året i rad nekades bidrag från Stockholms läns landsting avsattes tid för att 

skriva ansökan om landstingsbidrag för 2020. Denna gång ansökte vi både från Hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSN) där vi beviljades 20 000 kronor av sökta 100 000 kronor, samt från 

Regionens sjukvårdsförvaltning (LSF), där vi beviljades 75 000 kronor av ssökta 100 000 

kronor. 

 

Vi sökte även bidrag från Kungliga Sällskapet Pro Patria för att de Stockholms-familjer 

som skulle åka till cf-spelen i Furuvik skulle kunna få ett ekonomiskt bidrag. Vi beviljades 

40 000 kronor, och samtliga familjer som ansökte, beviljades bidrag. 

 

Under våren bjöd styrelsen in till möten med tre patientgrupper: cf-are med diabetes, cf-are 

med j-stammen samt ett uppföljningsmöte för de föräldrar till nydiagnosticerade som hade 

varit på informationsmöte hösten 2018. Tyvärr blev gensvaret lågt och inga möten 

genomfördes. En trevlig middag med ett tiotal mammor genomfördes en marskväll på 

Södermalm på initiativ av Lotta, en av våra medlemmar. Och på den brunch som föreningen 

tillsammans med Genia bjöd in alla föreningens föräldrar till i november, kom närmare 

femton personer.  

 



På senvåren kom den amerikanska filmen ”Five feet apart” upp på biograferna i Sverige. 

Några medlemmar stod i samband med premiären, utanför Sergelbiografen och pratade med 

ungdomar som hade sett filmen. De flesta ungdomarna hade ingen relation till cf och visste 

inte heller hur cf-are i Sverige har det.      

 

Ordförande i föreningen har vid fyra tillfällen under året deltagit på ordförandemöten och 

informationsmöten med Funktionsrätt Stockholm. Vid ett av tillfällen informerade en 

landstingspolitiker om hur föreningar kan söka bidrag. Detta följdes upp under försommaren 

av två styrelseledamöter som hade ett långt möte med ovan nämnda politiker i 

Landstingshuset och politikern ifråga var sen på ett studiebesök på cf-mottagningen i juni med 

överläkare, en patient samt föreningens ordförande.       

 

I juni var RfCFs kanslichef med på ett styrelsemöte. Diskussionerna rörde hur Stockholms-

föreningen kan stötta Riksförbundet. Det beslutades bl a att Stockholmsföreningen skulle ta 

ansvar för Gen Pep-dagen i Hagaparken den 8 september, ta fram ett filmmaterial för olika 

åldersgrupper (förskole- och skolpersonal, lågstadiebarn och tonårsbarn), samt att 2020 års 

Järva-vecka ska ske i samarbete mellan förbundet och föreningen. 

Gen Pep-dagen genomfördes med lyckat resultat. Det var många barn i alla åldrar och deras 

föräldrar som besökte informationstältet och deltog i den tävling som anordnades.  

 

På styrelsemötet i oktober deltog Andreas Hager och vi diskuterade aktuella projekt på cf-

mottagningen, Genia samt hur vi långsiktigt kan planera vår verksamhet, kanske i femårs-

perioder. 

 

I november uppmärksammades en diskussion på sociala medier om hanteringen av 

antibiotikaleveranser i Stockholmsområdet. Ett utkast till brev kom till föreningens e-

postlåda. Efter diskussion på telefon och per mejl skickades ett brev till ApoEx i december. 

Brevet lades även upp på föreningens hemsida, stockholm.rfcf.se. 

 

Målsättningen har varit att styrelsen ska hålla hemsidan bättre uppdaterad med aktuella 

händelser av allmängiltig karaktär och vad styrelsen ska eller har genomfört.  

  

På KIs läkarutbildning anordnas varje termin seminarium för första-termins studenter för att 

ge dem olika perspektiv på mötet mellan läkare och patient. Representanter (patienter) från 

föreningen har deltagit på dessa seminarier och berättat hur man som patient med en kronisk 

sjukdom kan uppfatta läkarbesök.   
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