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Protokoll Styrelsemöte (live) 
Torsdag 8:e oktober 2020, kl 10:00-15:00, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 
Närvarande: Fredrik Wärnberg, Jenny Heiman, Lotta Wadsten, Tor Svensjö, Eva Vikhe Patil, 

Hanna Fredholm 
  

1. Fredrik valdes till mötesordförande. 
2. Hanna valdes till mötessekreterare. 
3. Tor valdes till justeringsperson. 
4. Genomgång av föregående styrelseprotokoll från 2020-08-19. 
5. Kirurgveckan 2021 går i Göteborg under v 34, vilka dagar som är aktuellt klargörs på möte 

med moderföreningen 16/10 där Fredrik kommer närvara. Fredrik kommer igen lyfta vår 
önskan att abstracts blir blindade.  
Styrelsemöte planeras kvällen innan vårt program börjar, dvs söndag eller onsdag. 
Årsmöte, vi bjuder på snittar och bubbel innan årsmötet. Hanna ska göra en 
årsmötespresentation och färdiga diplom till hedersmedlemmar. 
Föreningsmiddag föreslås på hotell Riverton i Göteborg. 
ST-luncher Melanom (Roger) och Onkoplastikkirurgi vid bröstcancer (Tor). 
Hedersmedlemmar förslag diskuterades. 
Symposier 
Symposium Onkoplastik  
”Focus on breast conservation”. "Breast conservation by therapeutic mammaplasty in relation 
to mastectomy with immediate reconstruction - lessons from TEAM- and IBRA studies" and 
"Avoiding mastectomy with local flaps". Gästföreläsare: Miss Shelly Potter, University of 
Bristol. Moderator Tor Svensjö.  
Symposium “Still in doubt to cut it out” 
Surgical management in the elderly, frail or palliative patient.  
Gästföreläsare: Överläkare Irma Fredriksson, Stockholm och Professor Riccardo Audisio, 
Göteborg. Moderator: Jenny Heiman.  
Symposium Onkogenetik 
”Peace of mind surgery” -Profylaktisk mastektomi efter bröstcancer hos kvinnor utan 
mutation – finns indikation? Gästföreläsare: Överläkare Gustav Silander, Umeå. Moderator: 
Kerstin Sandelin och Hanna Fredholm.  
Symposium Melanom 
”Malignant melanoma from A to Z - a journey into the present future of melanoma treatment" 
 Gästföreläsare: Professor Charles M. Balch, MD Anderson. Moderator: Roger Olofsson 
Bagge och Karolin Isaksson. 
Fria föredrag 10 min prat + 5 min diskussion.  
Speed talks 3 min prat + 1 min diskussion + 1 min byte, 2 slides. Vi gör som 2019. 
Förväntningar på moderatorer; bjuder in gästföreläsare, hämtar in presentation + bild av 
föreläsare till kirurgveckans hemsida, anmäla gästföreläsare till kirurgveckan, anmäla 
gästföreläsare till föreningsmiddagen, föreläsaren bokar själv resa på faktura, inhämta 
föreläsningsmaterial, köpa presenter. 
och äldre ”When in doubt cut it out” 

6. Nya medlemmar, mötet väljer in Petra Studahl, region Halland. 
7. Ekonomi, dagens saldo är 580 tkr plus 50 tkr på stipendiekontot. Vi diskuterade möjligheter 

till inkomster till stipendiekontot. Eva frågar Promeduc och Fredrik frågar Sysmex. 
8. Stipendieansökningar, inga inkomna. 
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9. Hemsidan är uppdaterad. Jenny har lagt in info om kliniska studier som inkommit. 
10. KUB-kurser och utbildning. Kommande KUB-kurser; hösten 2020 i Göteborg (2-3/11) och 

Lund (3-4/12), våren 2021 i Örebro (1-2/2) och Umeå (datum ej klart). Utöver detta finns ST-
kursen på Karolinska (27-29/1 2021). 

11. Ackreditering. Ackrediteringskursen/webinar startar 16/10 med ca 15 deltagare. Det har 
inkommit önskemål från medlemmar att få hjälp med vetenskaplig meritering som krävs för 
att kunna ackrediteras. SFFBs styrelse vill gärna stimulera möjligheter till forskning och skall 
på uppkommen önskan förmedla kontakter till forskningsaktiva handledare i respektive region 
för att medlemmar ska kunna uppnå erfordrad vetenskaplig meritering. Styrelsen själv kan 
inte ansvara för handledning. Till sist åligger ansvar för att initiera och genomdriva 
vetenskaplig meritering den enskilda medlemmen. 

12. Onkoplastik. Samarbetsgruppen består av Tor Svensjö (SFFB), Jana de Boniface (SFFB), 
Maria Mani (SPKF) och Emma Hansson (SPKF). Nationella onkoplastikkursen; workshop 
med fokus på bröstbevarande kirurgi planeras till 17-19/5 2021. De som ansökte och antogs 
till den inställda kursen 2020 som har företräde till kursplats på kommande kurs. Inga 
inkomna ansökningar om tilläggsutbildning i onkoplastikkirurgi.  

13. Övriga frågor inga. 
14. Kommande styrelsemöten:  

Telefonmöte tors 19/11 kl 16:00-17:00 
Telefonmöte tors 4/2 kl 16:00-17:00 
Heldagsmöte fre 23/4 kl 10:00-16:30 i Linköping 
Telefonmöte tors 17/6 kl 16:00-17:00 
Livemöte i Göteborg 
Stora programmötet i Göteborg 22/1 (Fredrik och Jenny går) 
 
 
 
 
 

 
Hanna Fredholm  Tor Svensjö 
Vetenskaplig sekreterare  Justeringsman 


