Svensk Förening för Bröstkirurgi
Styrelsemöte per telefon
Medverkande: Susann Plate, Anna-Karin Falck, Lisa Rydén, Roger Olofsson Bagge, Jana de
Boniface. Fredrik Wämberg hade meddelat ftjrhinder.

Tid: Fredag 2gll,kl.l5:00
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1) Mötet öppnas
2) Val av ordförande: Lisa Rydén
3) Val av sekreterare: Jana de Boniface
4) Val av justeringsman: Susann Plate
5) Genomgång av styrelseprotokollet från 2015-11-25. Remissvaret har skickats in till SKF.
6) Rapport från möte 22 januari 2016 med SKF i Malmö (Lisa, Jana). Fantastiska lokaler på
Malmö live. Föreningsmiddag onsdag 24 augustikl 19, kostnad 350 kr där mat och alkoholfri dryck ingår. Lisa ser till att det reserveras till 50 personer. ST-luncher tas av AnnChristine Källström (onkoplastikkirurgi).
l) Rapport från alla i styrelsen avseende planering av Kirurgveckan 2016 i Malmö: Fria föredrag torsdag slot L, moderatorer Kristina Åhsberg och Salma Butt. Torsdag slot 2
(Jana), kirurgi efter neoadjuvant behandling: Thorsten Kühn och Stefan Krämer har bekräftat. Jana inleder, inkl data från svenska studien. Kolla att Kühn pratar både om bröstoch axillkirurgi. Förhoppningsvis har vi då redan höft ett abstract om studien från Linda
Zetterlund. Torsdag slot 3 (Anna-Karin), moderator antingen Hanna F eller Anna-Karin;
mutationsbärare och kirurgi/kontroll: Jonas Manjer, Hanna Fredholm, Niklas Lohman har
bekräftat. Fredag slot L (Roger): Lokalt avancerad sjukdom bröst/melanom. Juile Gehl
bekräftat (elektrokemoterapi), Roger pratar perfusionsbehandling, Christian Ingvar modererar och Patrik Velander pratar plastikkirurgi. Fredag slot 2: fria föredrag (samtidigt pågår SOTA transsexuell kirurgi); om vi inte fyller med föredrag kan medlemmar gäpä
SOTA. Lisa ordnar med back-up moderatorer. Fredag slot 3 (Susann): lvletastaserad
bröstcancer. Elisabet Lidbrink och Susann Plate.
S) Abstracthanteringen. Styrelsen går igenom förslag på instruktionstext für abstracthantering; Jana mejlar till SKF.
9) Stipendier (Susann): inga nya ansökningar inkomna.
10) Ekonomi (Anna-Karin): fått in medlemsavgift på sammanlagt 15500 kr. BRO har beviljat
anslag till onkoplastikkursen på 198000 kr som inte ännu har kommit in till föreningens
konto.
11) Hemsidan (Roger): inget nytt.
12) KuB-kurser/utbildningsfrågor (Roger): ännu finns inget gemensamt KUButbildningsmaterial, svårt att ffi till. Gemensam kursutvärdering kan vara20l6 års måI.
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Ackrediteringen: Anna-Karin planerar attläggaut en reseberättelse om UEMS.
13) Onkoplastik (Jana): Randutbildningen; Jana lägger till att det är i första hand samarbetsgruppen onkoplastik som granskar ansökningar om utbildningskompetens (som kommer
från kliniker), slutligt ok kommer från SFFB och SPKF; målet att skriva artikel om utbildningsinsatser i Svensk Kirurgi som också kan läggas upp på hemsida. Fellowship; for-

slag på upplägg från kliniker ska in till samarbetsgruppen och sedan godkännas av SFFB
och SPKF. Jana mejlar återigen kraven för godkännande; är kraven godkända så går ett
mejl till de kliniker som har egen plastikkirurgisk klinik eller också ett nära samarbete
med en sådan så att man därpå kan ansöka om godkänd fellowship/randutbildning. Kurs:
8-10 juni 2016, annons kommer i nästa nummer Sensk Kirurgi. 25 deltagare, ft)reläsare
från SFFB och SPFK. Ekonomisk säkerhet diskuteras, budget går ihop med hjälp av BRO
men SFFB går in med bidrag på upp till25000 kr för t ex resor*hotell åt föreläsare.
Samma fürväntas av SPKF om de vill dela på vinsten. Vill SPKF inte vara med och finansiera så går SFFB in med maximalt 50000 kr "riskpengar".
14)Nya medlemmar: Roger kontrollerar att de senast invalda medlemmarna också finns på
mejllistan (se styrelseprotokoll20l5-Il-25). Ny ansökan: GyulaNagy, Gävle. Lisa skickar pins (adresser finns i Fredriks mejl2016-II-22). Roger lägger mejllistan på hemsida,
skyddad med lösenord.
15) Övriga frågor:
16)Nästa möte: 28 april kl 9:30-16:00. Jana bokar restaurang kl 17.
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