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PROTOKOLL ÅRSMÖTE
ONS 1/9 2021 KL 15:00-17:00, VIA VIDEOLÄNK
NÄRVARANDE
Fredrik Wärnberg, Jenny Heiman, Hanna Fredholm, Tor Svensjö, Eva Vikhe Patil, Charlotta Wadsten, Irma
Fredriksson, Catharina Ihre Lundgren, Leif Bergqvist, Lisa Rydén, Åsa Wickberg, Staffan Eriksson, Jana
de Boniface, Emma Niméus, Ira Oikonomou, Andreas Karakatsanis, Karin Hedström, Kian Chin, Slavica
Janeva, Malin Sund.
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Fredrik Wärnberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Årsmötet beslutade att välja Fredrik Wärnberg till mötesordförande.
§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Årsmötet beslutade att välja Hanna Fredholm till mötessekreterare.
§ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSONER
Årsmötet beslutade att välja Irma Fredriksson och Staffan Eriksson till att justera protokollet.
§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§ 6 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021 som skickats ut till medlemmarna med
årsmöteskallelsen presenterades av ordförande Fredrik Wärnberg.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna.
§ 8 EKONOMISK BERÄTTELSE
Kassör Jenny Heiman redogjorde för föreningens ekonomi 2020. Tillgångarna uppgick till ca 650 tkr. Det
är en ökning med ca 120 tkr. Det har inte varit så mycket utgifter 2020 pga inställd Kirurgvecka och inställd
Nationell onkoplastikkurs. Intäkter utgörs av överskott från Kirurgveckan i Norrköping och
medlemsavgifter. Den skriftliga redogörelsen finns tillgänglig per mejlförfrågan till kassören.
Årsmötet beslutade att godkänna ekonomisk berättelse och lägga den till handlingarna.
§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING
Revisorerna Emma Niméus och Åsa Wickberg presenterade revisorsberättelse och balansräkning för
årsmötet.
§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT
Styrelsens förslag att bibehålla årsavgiften till 200 kr bifölls av mötet.
§ 12 VAL AV STYRELSE
Valberedningen föreslog Hanna Fredholm till ordförande (2 år), Charlotta Wadsten till vetenskaplig
sekreterare (3 år). Omval av Tor Svensjö till ledamot (2 år) och nyval av Andreas Karakatsanis till ledamot
(2 år).
Årsmötet röstade ja till ovan förslag. Hanna Fredholm (pnr 710917-0501), tillträdande ordförande utsågs
från och med detta möte till firmatecknare jämte Jenny Heiman, sittande kassör.
§ 13 VAL AV REVISORER
Valberedningen föreslog Emma Niméus och Åsa Wickberg till revisorer.
Årsmötet beslutade att omvälja Emma Niméus och Åsa Wickberg till revisorer.
§ 14 VAL AV VALBEREDNING
Mötet föreslog att valberedningen består av Jana de Boniface, Lisa Rydén och Fredrik Wärnberg.
Årsmötet beslutade att välja Lisa Rydén (sammankallande), Jana de Boniface och Fredrik Wärnberg att
ingå i valberedningen.
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§ 17 NYA MEDLEMMAR
Fredrik Wärnberg presenterade verksamhetsårets nya medlemmar: Petra Studahl, Halmstad, Christina Yu,
Auckland, Ólöf Margrétardóttir, Göteborg och Arestis Sokratous, Falun.
§ 18 HEMSIDAN
Jenny Heiman, hemsideansvarig visade hemsidan som är fungerande och uppdaterad.
§ 19 S TIPENDIER
Eva Vikhe Patil, stipendieansvarig redogjorde. Påminnelse om de beslutade standardiserade
stipendienivåerna; nationellt möte; 5 tkr, europeiskt möte; 10 tkr och utomeuropeiskt möte; 15 tkr. Blankett
för stipendieansökan finns på hemsidan. Reseberättelse är ett krav för utbetalning av stipendium, detta
omfattar dock inte den europeiska ackrediteringstentamen. Under verksamhetsåret har åtta stipendier
utdelats, samtliga gällande ansökningar för genomförande av den europeiska ackrediteringstentamen.
§ 20 UTBILDNING
Eva Vikhe Patil, utbildningsansvarig redogjorde. Kommande KUB-kurser; hösten 2021 Göteborg, våren
2022 Lund och Umeå, hösten 2022 Örebro. Utöver detta finns ST-kursen på Karolinska (jan 2022) och post
graduate utbildningen i bröstcancer i Steningevik (sept 2021).
§ 21 ONKOPLASTIKKIRURGI
Tor Svensjö, onkoplastikansvarig rapporterade. Den nationella onkoplastikkursen på Steningevik planeras
genomföras i maj 2022. Onkoplastik-samarbetsgruppen har under verksamhetsåret bestått av Jana de
Boniface, Tor Svensjö och Emma Hansson.
§ 22 RAPPORT FRÅN NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER, NKBC
Irma Fredriksson, registerhållare för NKBC, rapporterade.
• Nyheter i registret i år är data insamlas gällande rökning, längd och vikt.
• Blanketten Direktrekonstruktion/Onkoplastikkirurgi är ny. Det som har visat sig svårast att bedöma
är fall med bröstbevarande kirurgi huruvida man har gjort onkoplastikkirurgi eller ej. En förslutning
av körtelparenkymet utan justering av hudkostymens form/storlek är inte onkoplastikkirurgi.
Korrekt användande av åtgärdskoder kan vara en väg för likriktning över landet. Partiell
mastektomi + omformning och sutur (HAB40 + ZZR70) såsom följande tekninker; J-plastik,
round-block, Grisotti, batwing, räknas som onkoplastikkirurgi liksom partiell mastektomi +
reduktionsplastik/mastopexi (HAB40 + HAD30/40) och partiell mastektomi + extern lambå såsom
LICAP (HAB40+HAE10).
• Alla lymfkörtelmetastaser post neoadjuvant räknas som metastaser oavsett metastasens storlek.
• Pandemieffekter på bröstcancervården är tydligast i Stockholm/Gotland och Mellansverige. Det är
framförallt screeningupptäckta fall med T1 och T2 tumörer som saknas medan incidensen bland
icke-screeningupptäckta fall är nästan normal.
• Den slutgiltiga årsrapporten från NKBC 2020 publiceras nu i dagarna. Sedan starten av det
nationella kvalitetsregistret 2008 finns nu 111 000 fall rapporterade.
• Ett trendbrott under 2020 är att direktrekonstruktioner minskat medan bröstbevarande ingrepp
fortsätter att öka i omfattning.
• Alla regioner har startat med insamling av PROM-data som delas ut till patienterna vid baseline,
samt postoperativt vid 6 mån 12 mån och 36 mån. Skellefteå sticker ut med imponerande 85%
svarsfrekvens. I nästa årsrapport kommer även vissa PROM-data redovisas.
§ 23 ACKREDITERING
Den förberedande webinarserien som har pågått HT20/VT21ledd av Helena Sackey och Hanna Fredholm
på Karolinska är nu avslutad. Sjutton deltagare startade webinarutbildningen som bestod av nio sessioner x
3 timmar förlagd på fredagseftermiddagar. Tio deltagare skrev och klarade den skriftliga delen i juni. Den
muntliga delen planeras hållas i Aten i november. Andreas Karakatsanis föreslog att svenska examinatorer
inte skall examinera svenska kandidater för att undvika jäv, detta skall drivas av UEMS.
§ 24 RAPPORT FRÅN KOMMITTÉN FÖR KIRURGISK FORSKNING
Lotta Wadsten, representant i kommittén rapporterade. Man har under året planerat symposiet ”Vill man
forska eller måste man?” med Lisa Rydén och Malin Sund. att man under verksamhetsåret planerat
symposium till kirurgveckan, uttagning av bästa ST-arbete, nomineringar till stora forskarpriset tilldelade
vår medlem och fd styrelsemedlem i SFFB Roger Olofsson Bagge, stort grattis! Två bröstarbeten kommer
publiceras i BJS Open efter att har vunnit uttagning för BJS prize.
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§ 25 ÖVRIGA FRÅGOR
SOTA hålls fysiskt och digitalt i Malmö 21-22 oktober.
Bästa presentation på SFFBs program på Kirurgveckan 2021 var Ulrik Narbe, bästa poster Malin Jansson,
grattis!
§ 26 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade alla deltagande och förklarade årsmötet avslutat.
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