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Protokoll Styrelsemöte (live) 
Torsdag 25:e april 2019, kl 10:00-19:00, AF-borgen, Lund 
Närvarande: Fredrik Wärnberg, Lisa Rydén, Anna-Karin Falck,  

Eva Vikhe Patil, Hanna Fredholm  
  
1. Fredrik valdes till mötesordförande. 
2. Hanna valdes till mötessekreterare. 
3. Eva valdes till justeringsman. 
4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll från 2019-02-05. 
5. Kirurgveckan 2019 – tidsplan 

Måndagen 19/8 
09:30-11:00 Fria föredrag (Moderatorer: Anna-Karin, Lars-Gunnar Arnesson) 
11:00-11:30 Kaffe 
11:30-12:00 Invigning  
12:00-13:00 ST-lunch: Axillens kirurgi (Eva) 
13:00-14:30 Kirurgi vid neoadjuvant behandling (Moderator: Hanna, T Kuehn har tackat ja) 
14:30-15:15 Kaffe  
15:15-16:45 Alla våra register (Moderator: Anna-Karin) 
16:45-18:00 Årsmöte 
19:30 - - - > Föreningsmiddag på Stadsvakten 
 
Tisdag 20/8  
08:00-09:30 Malignt melanom (Moderator: Roger) 
09:30-10:15 Kaffe 
10:15-11:45 Fria föredrag (Moderatorer: Fredrik och Eva) 
11:30-13:00 ST-lunch: Kirurgi vid malignt melanom (Roger) 
13:00-14:30 DCIS (Moderatorer: Lotta Wadsten + Lisa, S Pinder och H Sackey har tackat 
ja) 
14:30-15:15 Kaffe  
15:15-16:45 Speedtalks + avhandlingspresentationer 
 

6. Kirurgveckan 2019 – symposier 
Kirurgi vid neoadjuvant behandling T Kuehn kommer. Förslag att en radiolog kommer och 
pratar om bilddiagnostik vid neoadjuvant behandling. Hanna frågar Sofia Zackrisson. 
Annars kan Signe Borgquist vara ett alt. Två muntliga abstrakt vävs in i symposiet. 
Alla våra register Bröstcancer registreras i många register (NKBC, Cancerregistret, SVF, 
BRIMP, Mammografiregistret mfl) och symposiet ämnar skapa reda i detta. Helena 
Brändström, Irma Fredriksson, Kerstin Sandelin förslag på föreläsare. Tre muntliga abstrakt 
vävs in i symposiet. 
Malignt melanom Fokus på kirurgi vid malignt melanom, ffa primärt men även 
metastaskirurgi. Fyra muntliga abstrakt vävs in i symposiet. 
DCIS Sarah Pinder patologi och Helena Sackey QoL. Två muntliga abstrakt vävs in i 
symposiet. 
Presenter till gästföreläsare inhandlas av moderatorn för respektive session. Värde kring 500 
kr/p. Bricka med Norrköpings hus finns att beställa av Merja Immonen. 

7. Kirurgveckan 2019 – Fria föredrag, speedtalks och avhandlingspresentationer 
Muntliga presentationer är 6 min långa följt av 4 min frågestund. Speed talk som ersätter 
poster är en 2 min lång presentation med max 2 slides följt av 1 min frågestund. Speedtalk-
sessionen avslutas med att de tre medlemmar i SFFB som under det gångna året har 
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disputerat har en kort avhandlingspresentation. Hanna tillfrågar Lotta Wadsten, Andreas 
Karakatsanis och Åsa Wickberg. 

8. Kirurgveckan 2019 – Föreläsningsmaterial Viktigt att moderatorerna tillfrågar sina 
föreläsare om få publicera deras presentationer på hemsidan så medlemmarna kan ta del av 
dem. 

9. Kirurgveckan 2019 – Årsmöte, mingel och hedersmedlemmar Mellan avslut av 
sessionen ”Våra register” och årsmötet bjuder vi på snittar och bubbel. Eva fixar det, 
beräknas för ca 50 pers. Små snittar. Valberedningen består av Jana de Boniface, Susann 
Plate och Staffan Eriksson, Jana är sammankallande. I år tillsätts dessa poster: 
• Ordförande på 2 år 
• Kassör på 3 år 
• 2 st övrig ledamot på 2 år 
Kallelse till årsmötet + årsberättelse och ekonomisk berättelse skickas ut kring 15/7 av 
Hanna. Förslag på tre nya hedersmedlemmar som skall presenteras vid årsmötet. 

10. Revidering av stadgarna Gällande förslag skall mailas ut med detta protokoll. 
11. Nya medlemmar Inga nya ansökningar inkomna. 
12. Ekonomi Aktuellt resultat är 648 tkr. Resultat av Kirurgveckan 2018 +122 tkr. 
13. Stipendieansökningar Helena Sackey, Karolinska söker för deltagande i den skriftliga 

europeiska ackrediteringen i Aten, beviljas 10 000 kr (Hanna Fredholm deltog ej i beslutet). 
14. Hemsidan Uppdaterad. 
15. KUB-kurser 55 ST-läkare i kö och fullbokat på höstens kurs i Göteborg. 
16. Ackreditering På Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet jobbar gästprofessor 

Riccardo Audisio och med hjälp av honom har Roger ordnat så att den skriftliga delen av 
den europeiska ackrediteringen i bröstkirurgi i år även kommer att ges i Göteborg fred 21/6 
(midsommarafton)! 

17. Onkoplastik Den nationella kursen i onkoplastikkirugi som samarbetsgruppen anordnat går 
i år sista gången då behovet verkar mättat när 100 bröstkirurger utbildats. Viktigt att vi 
stödjer fortsatt samarbete SFFB och Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF) och Fredrik 
ansvarar för kontakterna. En europeisk onkoplastikkurs som leder till ackreditering är på 
gång och SFFB skall hålla oss informerade via Roger och Prof Audisio. 

18. Kommande möten 
11 juni  Telefonmöte kl 16:00 
9 aug  Styrelsemöte live kl 11:00 på Kirurgveckan 

19. Mötet avslutades 
 

Hanna Fredholm  Eva Vikhe Patil 
Vetenskaplig sekreterare SFFB  Justeringsman 


