Svensk Förening för Bröstkirurgi

S

tyrelsemötesprotokoll

Tid: Tisdag 10/10, 2017, kl. 10-17
Plats: Elite Mollberg Hotell, Helsingborg
Dagordning
1. Mötet öppnades
2. Val av ordförande: Lisa Rydén
3. Val av sekreterare: Jana de Boniface
4. Val av justeringsman: Caroline Holsti
5. Genomgång av styrelseprotokolletfrân2017-08-21 (separat fil); lades till handlingarna.
6. Wrap-up och återkoppling, Kirurgveckan20lT i Jönköping: Styrelsen har tagit emot synpunkter från medleÍrmar som ansåg att styrelsen syntes för mycket under symposiema;
styrelsen anser att det,är både en tradition och underlättar arbete med symposier att styrelsen ansvarar för programmet och fördelar uppdrag som föreläsare inom symposier, och
som moderatorer vid fria föredrag, till lämpliga kollegor utanför styrelsen. Tyvän var enkäten detta år mindre detaljerad än tidigare så styrelsen kan inte veta om den beskrivna
uppfattningen delas av flera.
Över lag blev programmet bra men bred återkoppling saknas. Om enkäten nästa år också
blir lika odetaljerad bör SFFB ha en egen enkät för att få höra medlemmarnas åsikter om
valt program och dess vetenskapliga kvalitet. Bör tas upp med SKF!
Mycket bra med många inkomna abstract. Vi bör organisera pris till bästa abstract till
nästa år, som kan delas ut vid föreningsmiddagen tillsammans med firande av nya ackrediterade. Jana önskar att vi standardiserar svar till författare med refuserade abstracts för
att hålla en enhetlig stil.
Postervandringen blev rätt bra, lite "antiklimaxo'vid ankomst till postrarna eftersom det
inte var en gemensam postervandring. En riktig postervandring bör diskuteras till nästa år.
Strul med betalningen vid föreningsmiddagen så att flera middagsgäster inte kunde betala
och föreningen fick skjuta till för ett antal kuvert. Bra med lokaler som är vana att hantera
stora grupper.
7. Första tankarna kring kirurgveckan 2018, Helsingborg. Lokal: Helsingborgs Arena, verkar
finnas bra med salar i olika storlekar. Det bli'r torsdag och fredag (23/24 augusti), där vi
planerar för samsymposium med plastiken.
Dåligt att kallelse till SKF möte med stora programkommittén kom med mycket kort varsel samt att mötesdagen lades under höstlovsveckan. Fredrik kan antagligen representera
styrelsen. Möte i Helsingborg 19 januari 2018.
Aterigen förslag till samsymposium med kärl och kolorektal om screening.
Igen föreslå Atul Gawande som hedersföreläsare?
1) Samsymposium med vårdvetenskap/administration om SVF (Fredrik, Caroline)? Går
det att använda enkätsvar? Har man valt rätt ledtider?
2) Nivåstrukturering/bröstcentrumbildning, hur mycket behöver ett litet centrum kunna
erbjuda (Janaf Var görs vilken kirurgi? Samarbete onk, plastik? Rekonstruktion? Konfliktladdat ämne, viktigt med lösningsorientering. Bjuda in någon från EUSOMA? Robert

Mansel? Symposieförslag 1 och2 kan ev samordnas "Bröstcentrum i Sverige: struktur och
process" (Anna-Karin, Caroline, Fredrik)
3) Bröstbevarande kirurgi versus mastektomi - finns det verkligen överlevnadsskillnader
(Jana)? Kanske bjuda in Lars Holmberg för "gamla" data och Oreste Gentilini för "nya"
data? Kan man göra bröstbevarande kirurgi på stora tumörer och i så fall hur, hur såikert åir
det? Kristian Asgeirsson? OBS lägg på eftermiddag.
4) Behandling för metastastiskt melanom (Roger): cancerbiologi för kirurger: nya markörerldroger samt n¿ir gör vi metastaskirurgi? Förslag (melanom): Jonas Nilsson. Utvidga till
att även omfatta bröstcancer?
5) Multigentest, vad betyder de för oss (Lisa)? Bröstcancerbiologi? Vad betyder subtyper
för oss kirurger, t ex avseende resektion efter neoadjuvant behandling? Förslag på moderator: Malin Sund. Dansk gäst?
Hur gör vi med axillen (Fredrik, Jana)? Markering av positiva körtlar, hur göra med de patienter som konverterar? När kan man helt avstå från SNB?
Hur handlägga återfall kirurgiskt (Fredrik)?
Rekonstruktion, när bäst med vad (Fredrik)?

Vi räknar med 6 sessioner à 1,5 timmar såsom 2016 och 2017.
OBS slot för årsmöte. Kan det kortas ner? Bubbel och mingel till det och direkt därefter
postervandring tillsammans och sedan föreningsmiddag på torsdagskväll?
Om-/nyval som blir aktuella 2018: Caroline (kan gäma sitta kvar) och Jana (funderar).
Caroline tar på sig kontakten med KIRUB igen för att organisera ST-luncherna.
8. Stadgar: revideras under mötet. Ska tas upp och röstas om vid årsmötet 2018. Förslag är
att stadgarna bör genomgå revision vart tredje år.
9. Stipendier: Eva Vikhe Patil, beviljat 15000 kr. Ingen ny ansökan från Linda Adwall efter
våra önskemål om komplettering/förtydligande. Texter på hemsidan behöver uppdateras;
Roger gör detta under pågående möte. Fortsätter sponsring via Promeduc? Fredrik tar kontakt och undersöker. Flera sponsorer för att kunna ge priser för bästa avhandling, bästa
abstract, bästa poster?
10. Nya medlemmar/ansökningar: Laila Azemovic, Värnamo, som godkänns. Styrelsen diskuterar sedan kring ansökningsblanketten och beslutar att det bör finnas 1) en referensperson
att kontakta och 2) en bekräftande signatur från t ex verksamhetschef. Styrelsen går igenom medlemslistan; dels medlemmar som inte finns i SFFB enligt SKF men står på vår
medlemslista, dels de som firurs i SFFB enligt SKF men inte finns på vår lista. Styrelsen
önskar att SKF sköter medlemslistan så att vi inte hanterar olika listor jämt. Fredrik kontaktar Barbara Dürr.
11. Ekonomi: 537000 kr på kontot, ca samma som för ett år sedan.
12. Hemsidan: föreningen har nu betalat webbhotellet one.com men adressen ägs av Mikael
Vijk (före detta webmaster). Föreningen önskar att byta ägare för att föra över websidans
innehåll till föreningens one.com (nu ligger hemsidan på surftown). Roger kontaktar ägaren igen. Styrelsen anser att vi bör kunna utse framstående gästföreläsare som hedersmedlemmar och då även överlämna pin.
13. Ackreditering (inkl UEMS): Lisa visar nya pins i silver, 300 kr styck, till UEMSackrediterade. Beställer 20 stycken. Även de tidigare UEMS-ackrediterade ska få pin.
Två svenska kollegor fick UEMS-ackreditering: Lida Pistioli (nu Göteborg) och Carlos
Dussan Luberth (Linköping). UEMS har en "executive committee" där Leif Bergkvist och
Kerstin Sandelin sitter. Leif har tackat ja på Fredriks erbjudande att avlösa honom och
Fredrik skriver mejl till UEMS om detta byte.
14. KuB-kurser: 25 deltagare till nästa kurs i Göteborg (november), innan detta 66 personer i
"kö". Därefter Lund i februari. Kurs till hösten utlyses beroende på anmälningar till Lund.

Pre- och posttest införda. Ska "diagnosbesked" ingå i bröstets KUB-kurs? Roger kollar
upp om detta ingår i annan kurs (kommunikation? det svåra samtalet?), ämnet kan tas bort
om det täcks i annan kurs.
15. Onkoplastik: nästa onkoplastikkurs2t-23 maj 2018,25 deltagare. Upplägget diskuteras i
samarbetsgruppen under hösten. Ingen ekonomisk redovisning från KUB-kontoret ännu!
BRO-anslag kommer att sökas så fort det ekonomiska resultatet föreligger. Workshop i
reduktionsplastik på S:t Göran kommer att annonseras snart. Diskussion kring samarbetsgruppen bröslplastik då Leif Bergkvist önskar att ställa sin plats till förfogande. Vi diskuterar olika förslag och röstar för Tor Svensjö som redan har tackat ja till uppdraget.
16. Övriga frågor: inkomna förslag Lennander-föreläsare är Lisa Rydén (av Malin Sund) och
Christian Ingvar (av sig själv). Malin ombeds skriva en motivering och styrelsen ämnar
föreslå båda kandidaterna. Förfrågan fran KIRUB har inkommit huruvida Sff'B har projekt där man önskar samarbete med KIRUB. Styrelsen har inga såirskilda sådana förslag
men Caroline skriver till KIRUB inom ramen för kirurgveckan och efterlyser förtydligande.
17. Nästa möte: 20 november 2017 kl 16:00 per telefon
Jana

070-2472305

ana

vetenskaplig sekreterare Caroline Holsti, justeringsman

41rc't3

