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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-09—2016-08
Svensk Förening för Bröstkirurgi

Styrelsen för Svensk Förening för Bröstkirurgi har under året bestått av Lisa
Rydén (ordförande), Jana de Boniface (vetenskaplig sekreterare), Anna-Karin
Falck (kassör), Roger Olofsson Bagge (webmaster/mejlutskick), Susann Plate
(stipendieansvarig) och Fredrik Wärnberg (ansvarig för medlemsansökningar).
Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten, varav två telefonmöten
(2015-09-30, 2015-11-25, 2016-01-29, 2016-04-28 och 2016-08-24).
Styrelsen har under året arbetat med förberedelse för Kirurgveckan 2016,
utbildningsfrågor samt behandlat remissvar till Svensk Kirurgisk förening
(Standardiserade Vårdförlopp, Nya utbildningsboken, Palliativ Vård samt
Nationell Nivåstrukturering). Föreningens representant i utbildningskommitten
har varit Roger Olofsson Bagge och i kommitten för klinisk forskning
representeras föreningen av Anna-Karin Falck. I år har inte någon avhandling
från
föreningen nominerats.
Föreningen
har deltagit
i
Stora
Programkommittéens arbete inför årets Kirurgvecka samt vid möte med övriga
delföreningar angående nivåstrukturering. Till årets Kirurgvecka inkom ett stort
antal abstracts vilket medfört att vi därför kunnat erbjuda två sessioner med
muntliga föredrag.
Föreningen har 166 betalande medlemmar. Under verksamhetsåret har åtta nya
medlemmar anslutits; Veronica Hedberg Kirurgkliniken Gävle, Gyula Nagy,
Kirurgkliniken Gävle, Jenny Granström, Kirurgkliniken Karlstad, Caroline
Holsti, Kirurgkliniken Karlstad, Andreas Karakatsanis, Kirurgkliniken
Akademiska sjukhuset Uppsala, Daniel Lindberg. Kliniken för kirurgi Skånes
Universitetssjukhus Lund, Zara More, Kirurgkliniken Uddevalla och Maria
Erngrund, Kirurgkliniken Karlskrona som samtliga hälsas hjärtligt välkomna till
föreningen.
Föreningens ekonomi är fortsatt god och medlemsavgiften har under året varit
oförändrad (100 kronoor). Föreningen har under verksamhetsåret beviljat
resestipendier till Kristina Åhsberg Lund för hospitering i Nottingham, Andreas
Karakatsanis Uppsala för hospitering i London och deltagande i ORBS samt till

Linda Zetterlund, för deltagande i ORBS och ESSO i Krakow.
Årets utbildningsinsatser har omfattat föreningens KUB-kurser i Bröstkirurgi
(Göteborg, Lund, Stockholm, Örebro), postgraduate kurs i samarbete med Astra
Zeneca samt för första gången även en kurs i onkoplastikkirurgi. Leif Bergkvist
kommer under nästa år att återuppta kursen för kontaktsköterskor. Antalet STläkare som väntar på KUB-kurs i Bröstkirurgi är nu i balans med antalet
kursplatser. En KUB-kurs ställdes därför in pga lågt deltagarantal (Umeå) och
under hösten kommer ej kursen i Lund att annonseras. Utbildningsansvarig
Roger Olofsson Bagge har initierat ett långsiktigt arbete för att samordna
kursinnehåll och examinationsformer inom föreningens utbildningsfakultet.
Fredrik Wärnberg ansvarar för den årliga postgraduateutbildningen vars
multidisciplinära innehåll är väl lämpat som en förberedelse inför ansökan till
den europeiska ackrediteringen. Under året har fyra nya medlemmar
ackrediterats enligt UEMS (Anna-Karin Falck, Helsingborg, Fredrik Nilsson,
Umeå, Andreas Karakatsanis, Uppsala och Imad Mohammed, Kalmar).
Under verksamhetsåret har samarbetsgruppen för onkoplastikkirurgi (Jana de
Boniface, Leif Bergkvist, Pia Olofsson och Jakob Lagergren) på uppdrag av
Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svensk Plastikkirurgisk Förening arbetat
vidare med utbildningsinsatser inom området. I juni månad hölls för första
gången en fulltecknad kurs i onkoplastikkirurgi och redan nu är nästa års kurs
planerad. Kursen har möjliggjorts bland annat genom bidrag från BRO.
Samarbetsgruppen har även tagit fram en Målbeskrivning och utbildningsplan
för rand/tilläggsutbildning i Onkoplastikkirurgi som diskuterats i respektive
styrelse och kommer att presenteras för medlemmarna.
Föreningen är flertaligt representerad i Svenska Bröstcancergruppen där Jan
Frisell är nybliven ordförande. Det natioinella vårdprogrammet kommer under
året att uppdateras för flera kirurgiska kapitel av medlemmar ur föreningen.
Hemsidan hålls löpande uppdaterad med viktig information bl a om våra
pågående nationella studier. Så håll utkik där efter nästa kurs i
onkoplastikkirurgi, nordiska och europeiska kurser och reseberättelser.
Föreningen har nu åter föreningens pins till försäljning bland annat under
Kirurgveckan.
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