Svensk Förening för Bröstkirurgi
Protokoll styrelsemöte
Tid: Månda92619,2016, kl. 9:30-15.30, Plats: Clara, Svenska Läkaresällskapet Stockholm
Dagordning
1. Mötet öppnas (presentationsrunda)
2. Val av ordftirande: Lisa Rydén,
3. Val av sekreterare: Janade Boniface
4. Val av justeringsman: Fredrik Wärnberg
5. Genomgång av styrelseprotokollet från 2016-08-24 (separat fil): inga synpunkter, läggs
till handlingama. Roger vill fr inscannade pdf från mötena, Jana fixar.
6. Presentation av nya styrelsen; arbetsftirdelning: Lisa ordfiirande; Susann avgâtt och ersätts
av Caroline. Caroline ombeds att ta över stipendiehanteringen efter Susann vilket hon
tackar iatill. Susann lämnar över rutiner och dokumentation. Roger utbildningsansvarig
samt har hand om hemsidan. Roger önskar bättre återkoppling från SKF for att direkt veta
när någon går ur SFFB eller slutar betala; mejlar Barbara Dürr. Fredrik har hand om medlemsregister och leder postgraduate-kursen samt fungerar som füreningens länk till
UEMS. Anna-Karin representant i kommittén ftir klinisk forskning samt kassör; har professionell revisor till sin hjälp. Janaär vetenskaplig sekreterare och onkoplastikansvarig.
7. Summering av Kirurgveckan 2016: bra feedback från medlemmar, intressant program.
Kritik ftir "luckor" som vanligt. Middagen lyckad, bra med fiirhandsbetalning. Bra teknisk
support och lokaler. Postrarna "ftirsvann". Kan man ha posterpresentation igen? Promota
på annat sätt? Kritik mot att vi inte hade samsymposium med plastiken, kan man inte ha
samma dagar varje år istället ftir vartannat? Lyckat med bubbel och snittar till årsmötet.
8. Planering av Kirurgveckan 2017 i Jönköping: möte med stora programkommittén22ll}.
Jana mejlar Rebecka Malterling avseende organisation av "bröstmiddagen" 2017 samt
"ftirvarnar" om att moderator brukar plockas av lokala ñrmågor.
Symposiefürslag: DCIS (ansvarig Fredrik W): behandla eller ej? Tumörbiologi? Allmänt: bra att ha fria füredrag inom snarlika ämnen nära tillhörande syrnposier, kanske
även under samma slot? (Adjuvant) endokrin behandling (fiirlängd beh, beh till DCIS,
protvlaktisk beh. enda beh für äldre), Lisa ansvarar och modererar, füreslår onkologen
Maria Ekholm från Jönköping som talare samt Per Hall. Koppla det till livskvalitet, antingen som eget s¡rmposium eller som paneldebatt? Lesioner av oklart malignitetspotential
(Anna-Karin ansvarig/moderator): vad göra med ADH, papillom, fibroadenom med
florid cellbild etc. Patolog Anniko Kovacs som ftireläsare? Radiolog Katarina Behme? Kirurg Fredrik W (sammanfattning epidemiologi/risker)? MDT diskussion framme med
mentometer med kirurg, patolog, radiolog. Ska man ha med någon som kan ta aspekten
livskvalitet? Melanomsymposium om nya studier. WLE. indikation och teknik ftir ljumskkirurgi (Roger ansvarig/moderator). Gäst ev Mark Moncrieff (UK). Här kan plastiken
bjudas in till ett sams¡rmposium ifall att vi delar samma dagar. Reservsl¡mposium: axillkirurgi (teknik, drän, nervsparande), t ex två olika ftireläsare med filmer, paneldebatt. Caroline ansvarar ftir ST-luncherna, antingen som ftireläsare eller samordnare. Vi awaktar KIRUBs önskemål om ämnen. Förslag övergripande symposier: screening (kärl, kolorektal,
bröst), livskvalitet, värdebaserad vård (SVEUS resultat ihop med över GI obesitas). Bröstmiddag foreslås äga rum måndag kväll efter minglet (Get together). Årsmötet kanske sist
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på tisdag fast inte fiir sent? Prisutdelning ftir bästa poster och bästa fiiredrag? Styrelsemöte
måndag morgon (programmet börjar antagligen kl 10X SOTA-fiirslag: modern behandling av malignt melanom; klimatftirändringarnas påverkan på kirurgi; forskningsetik; etik
i livets slutskede (Gawande);jämlik vård och nivåstrukturering.
Stipendier: Caroline Holsti tar över uppgifter efter Susann Plate (Roger uppdaterar hemsidan). Inga nya ansökaningar har inkommit. Styrelsen kommer överens om att sätta ett tak
på maximalt 15000 kronor per individ per år; härmed avses det ekonomiska äret, ej kalenderår. Promeduc faktureras 10000 kr für 2016 enlig[tidigare avtal.
10. Ekonomi: ännu inget ekonomiskt avslut efter kirurgveckan. BRO-medel till onkoplastikkursen har överftirts till SKF; nästa gång bör ev BRO-bidrag betalas direkt till SKF.
11. Hemsidan: Uppdateras regelbundet. Bra med länk till studiehemsidor när sådana finns.
12. Ackreditering: senaste UEMS ackreditering i Krakow, inga resultat ännu, ingen svensk
sökande denna gång. Fredrik kollat upp kriterier ftir att kunna söka UEMS; det som står
på UEMS hemsida gäller enliE ordfürande Makropoulos. Således krav på posterþresentation på internationellt möte.
13. KUB-kurser: Göteborg och Lund ställde in kursen pga fü anmälda. Enligt KUB-kansliet
46 personer i kö - diskrepans mellan köantalet och antal faktiskt sökande. KUB-kansliet
har bedömt att SFFB behöver hatvâkurser på våren och två på hösten; vår egen bedömning är snarare två per år plus en i reserv. Roger har framfürt att den som inte tar den plats
hen erbjudits hamnar sist i kön, och ftireslår ett roterande schema mellan de kliniker som
tillhandahåller kurser. Stockholm fortsatt utanftir. Nästa kurs i Örebro i vår. Fyra KUBkursorter: Örebro, Umeå, Göteborg, Lund. Styrelsen bekräftar att en nationell skrivning
måste göras efter varje kurs ftir godkännande (:1u¿ gånger per år); det ska finnas eno/ogräns für godkännande som gäller nationellt. Åsa Wickberg tillfrågas att vara samordnande ftir en skrivning som används i Örebro vër 2017, den ska då anvåindas åtminstone
under hela det året. Vid misslyckad examen får den skrivas om vid nästa kurstillfiille. Vid
två misslyckade florsök får kursen gås om.
14. Onkoplastik: efter genomgång och revision godkänner styrelsen idag kvalitetsdokumentet
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für tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi.
Annu inget ekonomiskt utfall efter onkoplastikkursen; styrelsen godkänner att överskott
används till nästa års kurs (15-17 maj 2017). Ansökningstiden öppnas ca 10 veckor innan
kursen. Jana söker bidrag från BRO, Promeduc och Amoena har redan bekräftat fortsatt
sponsring. Fellowship kan luta sig mot samma dokument men utformas av arbetsgivare.
Jana mejlar Kristina Dahlberg fi)r att ansökan om tilläggsbeviset bör skickas till samarb.etsgruppen clo Jana.
15. Ovriga frågor: avseende önskat remissvar på inkommet vårdprogram om rehabilitering efter cancer kontaktar Lisa Susann.
16. Nästamöte: 28 november2016 kl 16:00-17:00.
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