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1. Styrelsen 
 

Styrelsens sammansättning 
 

  2018-01-01 - 2018-03-22  
Ordförande Maria Wiklund Karlsson Suppleanter Anna Bergman 
Ledamöter Izabela Grape, vice ordf.  Paloma Delgado 

 Birgitta Nordling Lind, kassör  Ingela Wernholm 
 Birgitta Engström, sekreterare  Gabriella Hedberg 
 Carin Tegefeldt  Marie-Louise Berzén 
 Eva Adler  Marie-Louise Dolk 
 Elisabet Schesny   Eva Andersson Hedén 
        
Revisorer Eija Helenius Suppleant Eila Riikonen 
 Anita Lindberg   
    
Valberedning Eva Langlet  Elisabeth Paulun 
 Berit Paulsson  Fotini Papatziamou Medina 
 Birgitta Ekman   

    
  2018-03-22 - 2018-12-31  
Ordförande Izabela Grape Suppleanter   Anna Bergman 
Ledamöter Eva Andersson Hedén, vice ordf      Birgitta Nordling Lind, v kassör 

 Marielle Lundholm, kassör  Britt Sandberg 
 Birgitta Engström, sekreterare  Karin Killander 
 Anita Wanngren  May von Wettum 
 Carin Tegefeldt  Paloma Delgado 
 Elisabet Schesny   
 Eva Adler   
 Marie-Louise Berzén   
                                          
Revisorer Eija Helenius Suppleant Eila Riikonen 
 Anita Lindberg   
    
Valberedning    
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Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden, varav tre med styrelsen vald vid 
årsmötet 2017, 22/1, 5/3 och 22/3 (årsmöte), samt fem med styrelsen vald vid årsmötet 2018 – 22/3 
(konstituerande), 18/4, 13/6, 4/9 och 19/11. Alla styrelsemedlemmar är uppdelade i fem olika 
arbetsgrupper; medlemsaktiviteter/friskvård, ekonomi, stödpersoner, information och 
samverkan/samarbete. De olika arbetsgrupperna har minst fyra möten vardera per år. 

 
Årsmötet hölls i ABF-huset, Katasalen, den 22 mars 2018. Maria Wiklund Karlsson hälsade 
välkommen och överlämnade ordet till årsmötets ordförande Lars Engström. I slutet av årsmötet 
valdes en ny styrelseordförande: Izabela Grape och en ny styrelse för kommande period. Föreläsare 
var Fredrik Strand, Karin Dembrower och Kevin Smith. Föreläsningen handlade om "Nya 
bildanalysmetoder för tidigare upptäck av bröstcancer". 

 
Styrelsen har haft en planeringsdag i februari, som leddes av Eva Langlet. Inventering av 
arbetsuppgifter gjordes och nya riktlinjer för arbete togs fram. Styrelsen har även haft en 
planeringsdag på Sigtunastiftelsen under hösten 2018. Uppföljningen av förra inventeringen 
gjordes och riktlinjer för arbetet omstrukturerades. Nya styrelsemedlemmar har deltagit i Grant 
Thorntons föreläsningsserie om styrelsearbete i ideella föreningar samt i Bröstcancerförbundets 
introduktionsutbildning för nyvalda funktionärer. Styrelsemedlemmar har även deltagit i kurser om 
medlemsarbete. 

 
Hedersmedlemskap 
Hedersmedlemskap tilldelades Maria Wiklund Karlsson efter hennes avgång som ordförande. Det är 
första gången som Hedersmedlemskap delades ut. Maria har haft en betydande roll för 
Bröstcancerföreningen Amazona och för cancervården i Stockholms Län. 

 

2. Ekonomi 
Allmänt 
Nedanstående personer har medverkat i en arbetsgrupp för ekonomifrågor. Gruppens uppgift är 
att göra årsbokslut, budget, kalkyler, uppföljningar samt ansökningar av olika bidrag till 
föreningen. 

 
Ansvarig: Birgitta Nordling Lind      
t o m 2018-03-22 
Ansvarig: Marielle Lundholm           
fr o m 2018-03-22 
 

Anna Bergman 
Izabela Grape 
Maria Wiklund Karlsson                 

 

Annelie Eck Arvstrand 

   
 
När det gäller föreningens ekonomi hänvisas till verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansrapport som finns under punkt 9 i denna verksamhetsberättelse. 

 
Ekonomifunktionen sköts av Marielle Lundholm, föreningens kassör. Arvode har utbetalats till 
kassören och ordföranden. En ny dator har köpts in till ordförande. BCF Amazona har även investerat 
i en brösttorso som används vid mässor, utställningar och föreläsningar för undervisning av 
självundersökning. 

 
Ekonomiska bidrag har erhållits från SLL, Bröstcancerförbundet, läkemedelsbolag och från 
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medlemmar och andra intresserade som vill ge stöd till den verksamhet vi bedriver. Vi har även fått 
stöd i form av minnesgåvor när medlemmar avlidit men även när de fyllde år. 
Ekonomiskt stöd har erhållits från Lidaloppet och från Folkspel genom försäljning av Julkalendrar 
samt från Datumlotteriet för dem som tecknar autogiro för lotter. 
Ett stort bidrag har erhållits från Maria Wiklund Karlsson. Bidraget reserverades för Leva-Vecka 
rehabilitering. 
Vi har deltagit i flera utbildningsdagar hos vår arbetsgivarorganisation IDEA. Vi har även deltagit i 
informationsmöten om nya riktlinjer för det handikappolitiska bidraget. 

 
Sminkväskeprojektet 
BCF Amazona fortsätter med utdelning av sminkväskor till 
nydiagnosticerande patienter. Väskan delas ut av vårdpersonalen 
på alla Stockholms bröstcentra till alla patienter som behandlas för 
bröstcancer i Stockholms län. I sminkväskan ligger information om 
BCF Amazona samt om våra sponsorer. 

 

3. Kansli 
Anställda 
Ordförande Maria Wiklund Karlsson har arvoderats t o m 22 mars 2018. Fr o m 23 mars 2018 har 
ordförande Izabela Grape avlönats motsvarande 75% arbetstid. Tjänsten innebär att Izabela är kanslichef 
för BCF Amazona och ingår i de flesta arbetsgrupper. Kanslitjänsten har delats av två personer. Birgitta 
Ekman tjänstgör 80 % och Judy Ödegaard Hemansson som tjänstgör 75 %. Judy har en 
lönebidragsanställning på 75% som kanslist. Hon tar emot besökare och telefonsamtal, sköter BCF 
Amazonas uppdateringar av medlemsregistret samt är behjälplig med förberedelser inför alla våra olika 
aktiviteter. En tredjedel av tiden arbetar hon med Amazonabladet och trycksaker. Resterande arbetstid 
är avsedd för tjänstgöring som stödperson på kansliet. Sedan april 2018 arbetar Noomi Sundström på 
Kansliet. Noomi har praktikplats och arbetar 25%.  

 
Utbildning 
Birgitta Ekman och Judy Ödegaard Hermansson träffar många som är drabbade av olika sorts 
bröstcancer och därför är det viktigt att medarbetare på kansliet har kontinuerlig utbildning för 
uppdraget som stödperson. Kanslipersonal har regelbundna träffar med terapeut för att få hjälp med 
att bearbeta sina intryck och hantera dagliga möten med bröstcancerpatienter. Kanslipersonalen har 
också genomgått utbildning i dataprogrammet SuperSaas och SurveyMonkey men även i InDesign för 
att kunna hantera tidningsproduktion. 

 
Hyra 
Hyresavtalet omförhandlades 2016-09-30 för våra lokaler på Frejgatan 56. Hyresavtalet gäller i tre år. 
Bredbandsleverantör är Stockholms Stadsnät. Kostnaden för bredbandet är inkluderat i hyran. En ny 
omförhandling kommer att ske under 2019. 

 
Verksamhet 
Kansliet har haft försäljningsverksamhet av Rosabandet-produkter såsom pins, reflexer, kassar samt 
ponchos och reflexvästar. Viss försäljning av Folklotteriets julkalender har skett. Kansliets 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå Amazonas medlemmar och volontärer samt att sköta den 
löpande verksamheten som består av en mångfald aktiviteter för medlemmar i form av kurser, 
temakvällar, biblioteksverksamhet, stödverksamhet, m.m. Kansliet tar även fram statistik över antalet 
besökare vid våra olika aktiviteter. En stor mängd information från våra medlemmar används löpande 
i det intressepolitiska arbetet. Kansliet har under 2018 varit öppet största delen av året. Stängt 

 
 



Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Amazona år 2018                                                                  Sid 6 (34) 
 
 

 
 

 

 

endast ett par veckor under juli månad och december månad. 
 
Inventering  
Samtliga lagerförda broschyrer och Rosa bandet-produkter inventeras en gång per år. Värdet på 
lagerförda produkter bokförs ej men redovisas internt för att undvika att kapital binds i lagret. 

 
Utrustning 
En av Amazonas värdinnor, Brigitt Arras, har avslutat arbetet med att klä om våra stolar. Detta har gjorts 
helt utan kostnad för Amazona. Begagnade svarta stolar köptes in. Uppfräschning av lokalen samt 
skapande av fler arbetsplatser planeras och kommer att genomföras efter att ett nytt hyresavtal har 
förhandlats. 
 
Medlemmar och medlemsregister 
Kontakter med föreningens medlemmar sker löpande. Vid årsskiftet (2018-12-31) fanns 1946 
medlemmar, varav 68 stödmedlemmar. Medlemsantalet har ökat jämfört med föregående år. 
Medlemmar som inte betalat avgiften stryks efter 2 påminnelser ur medlemsregistret. Nedan 
framgår hur medlemsantalet utvecklats sedan år 2007. 
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Medlemsregistret 
Vårt webbaserade medlemsregister ägs och sköts fr o m 2018-08-26 av tidigare 
Bröstcancerförbundets Riksorganisation Bröstcancerförbundet. Bröstcancerförbundet hanterar 
utskick av inbetalningsavier under hösten. Hela medlemsavgiften betalas in till 
Bröstcancerförbundet som behåller 60 SEK som avgift och betalar ut resterande till BCF Amazona. 
Under tidigare år har detta hanterats tvärtom med direktinbetalning till BCF Amazona som i sin tur 
betalade 60 SEK per medlem till Bröstcancerförbundet, tidigare Bröstcancer 
Riksorganisation.  Automatisk avprickning görs av OCR-inbetalningar. Medlemskorten skickas ut av 
BCF Amazona i samband med kallelsen till årsmötet. Medlemmarna uppmanas att fylla i 
intresseanmälan för att hjälpa till i föreningen. 
 

4. Stödpersonverksamhet 
Allmänt 
Följande personer har medverkat i arbetsgruppen stödpersonverksamhet 

 
Ansvarig: Carin Tegefeldt och Barbro Persson Brigitt Högberg 
Birgitta Engström  Gun Olsson Ingrid Bergquist 
Louise Baeckmark  Raija Snell           Margita Slättås 
    

 
Våra stödpersoner medverkar vid BCF Amazonas olika aktiviteter, såsom temakvällar, 
föreläsningskvällar, öppna hus, kurser, Rosendal, matinspiration, retreater, m.m. Stödpersonerna 
deltar också vid olika studiebesök inom vården. 

 
Stödpersonerna har kontinuerligt deltagit vid gruppmöten med nyopererade hos sjukgymnasterna på 
Karolinska-Solna, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus. De finns tillgängliga på sjukhuset i samband 
med sjukgymnastbesöket. Dessutom har enstaka stödpersoner deltagit vid samverkansmöten med 
sjukhus, politiker och landstingstjänstemän. 

 
Stödpersoner medverkar även vid utbildning av sjukvårdspersonal. De tillfrågas också om att delta i 
olika typer av vetenskapliga studier samt ställer upp som intervjupersoner hos press och media. 

 
Våra stödpersoner representerar alla åldersgrupper som drabbas av bröstcancer. Vi har en bred 
verksamhet för medlemmar med spridd bröstcancer. 
 
Våra stödpersoner tar också emot telefonsamtal i hemmet från kvinnor som vill prata med någon och 
blivit hänvisade via kansliet eller ringt direkt efter den information vi lämnat vid besök på 
sjukgymnastikträffarna på sjukhusen. Enskilda samtal med stödperson har även erbjudits på vårt 
kansli. Löpande stödverksamhet förekommer på kansliet dit många nydiagnostiserade kommer 
spontant för att få stöd och råd. Kansliet har öppet varje vardag mellan kl. 10 och 14 för besök eller 
för kontakt via telefon. 

 
Arbetsgruppen träffas minst fyra gånger per år för att planera inför aktiviteter som ska genomföras 
för våra stödpersoner och värdinnor. 

 
Vår intressepolitiska verksamhet (kap. 8) baserar sig på den information som våra stödpersoner och 
vårt kansli får från våra medlemmar om hur bröstcancervården fungerar i vårt län. 

 
Arbete med att förbättra rapporteringssystemet för våra stödpersoner påbörjades 2016. Detta för att 
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BCF Amazona ska ha en god överblick över det stöd som ges.  
 

Närståendestöd  
Vi har även tillgång till närstående stödpersoner. Dessa har egen erfarenhet genom att deras 
livskamrater drabbats av bröstcancer. En av dem är fortsatt aktiv och har deltagit vid våra 
föreläsningskvällar. BCF Amazona har påbörjat kartläggning av behov hos närstående och 
handlingsplan kommer att presenteras under 2019.  

Stödpersonutbildning 
BCF Amazona har rekryterat 12 personer till den stödpersonutbildning som BCF Amazona 
arrangerade under 2018. Dessa medsystrar har genomgått utbildningen under augusti månad och 
blivit verksamma under hösten 2018. De har även haft ett uppföljningsmöte där erfarenheter och 
upplevelsen summerades. Utvärdering av utbildningen genomfördes. 
Totalt har vi 42 aktiva stödpersoner i vår förening, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. 

 
Fortbildning stödpersoner SP 
Fortbildning genomförs för både stödpersoner och styrelseledamöter tillsammans. Under året har vi 
haft två träffar med erfarenhetsutbyte för SP. Dessa är viktiga för att fånga upp synpunkter från våra 
SP. Minnesanteckningar förs vid varje stödpersonträff och skickas till alla SP. Stödpersoner har även 
haft gemensamma möten med Samverkansgruppen för att utbyta erfarenheter och vidarebefordra 
information om vad som händer på respektive sjukhus i Stockholm. Stödpersonsgruppen har träffat 
Processledaren och samordnare för kontaktsköterskor från Regionalt Cancercentrum Stockholm - 
Gotland. Alla våra SP uppmanas även att medverka vid de föreläsningskvällar och temakvällar som vi 
arrangerar. 

 
Vidareutbildning har också skett i form av studiebesök, föreläsningar och medverkan på bl.a. följande: 

 
• Möten för stödpersoner som besöker våra sjukhus 
• Interna erfarenhetsutbyten 
• Bröstmottagningarna på våra olika sjukhus och möten med vårdpersonal 
• BCF Amazonas stödpersoner har hållit föreläsningar på olika skolor och företag om bröstcancer 
• Regionalt Cancer Centrum (RCC) 
• Studiebesök rehabiliteringsanläggningar 
• Studiebesök hos protes- och perukleverantörer 
• Medverkat vid Matinspiration, Rosendals Trädgård och retreater på Sigtunastiftelsen 
• Medverkat och arrangerat flera oktoberaktiviteter. Se vidare kapitel 7 – Oktoberkampanjen 
• Medverkat vid flera av de möten som finns uppräknade i kapitel 8 - Övrig Samverkan. 

 
Värdinnor 
Bland våra stödpersoner ingår även gruppen med värdinnor. Värdinnornas uppgift är att vara 
stödpersonerna behjälpliga vid våra temakvällar och föreläsningskvällar. Arbetsuppgifterna består i 
att förbereda lokalen inför temakvällen, att se till att allt fungerar i köket med kaffe och förtäring. 
Organisatoriskt tillhör värdinnorna stödpersongruppen och bjuds in till de utbildningar som erbjuds 
våra SP. Totalt har vi 15 värdinnor i BCF Amazona. Värdinnorna hjälper också till vid våra olika uppdrag 
under oktoberkampanjen. 

 
Cancersamtal.nu 
BCF Amazona har skött driften för denna mötesplats. Mötesplatsen är gammal och ett nytt 
modernare webbgränssnitt togs fram under 2017. Diskussioner har pågått med 
Bröstcancerförbundet om mötesplatsens framtid. Tillsammans har vi beslutat att lägga ner 
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Cancersamtal.nu. Idag finns det många andra plattformar för diskussioner och BCF Amazona har 
inte resurser för att administrera ett aktivt diskussionsforum.    

 
 
BCF Amazonas volontärer 
Våra volontärer bjuds två gånger per år till en gemensam träff i Stockholm. Alla volontärer som deltog 
i vår julavslutning fick en julklapp i form av chokladask och en bok. De som inte kunde närvara 
uppmanades att hämta julklappen på Kansliet. En jul- och en våravslutning arrangeras varje år för 
samtliga volontärer. Volontärerna får inte lön för sina insatser men har rätt till ekonomisk ersättning 
för sina utlägg i samband med tjänstgöring.  
BCF Amazona har infört en kick-off kväll inför Rosa Oktober där vi bl. a går igenom BCF Amazonas 
historia, huvudfrågor och undervisningsmaterial.  

 

5. Medlemsaktiviteter 
Allmänt 
Följande personer har medverkat i arbetsgruppen medlemsaktiviteter: 

 
Ansvarig: Elisabet Schesny  Izabela Grape May von Wettum 
Carolina Ström 
Elisabeth Paulún 

           Kathy Persson 
 

   Maria Wiklund Karlsson 

   
BCF Amazona har tre typer av medlemsaktiviteter. Föreläsningskvällar, öppna hus och temamöten. 
Temamöten och öppna hus är kostnadsfria och inget krav på medlemskap finns. Föredragen i ABF-
huset och många av våra temakvällar refereras utförligt i Amazonabladet i syfte att sprida 
information till de som inte kunnat delta. 

 
Föreläsningskvällar 
Föreningen har under 2018 arrangerat två föreläsningskvällar i ABF-huset, till vilka såväl medlemmar 
som andra intresserade varit välkomna. Intresset för föreläsningskvällarna har varit stort. Nästan 
samtliga har varit fullbokade och det har funnits väntelista. 
Föreläsningskvällarna har meddelats till dagstidningarnas kalendarier, på vår hemsida, i 
Amazonabladet och i de rosa/vita programbladen samt på affischer som distribueras till våra 
sjukhus. Följande föreläsningskvällar har arrangerats av BCF Amazona under 2018: 

 
22 mars Nya bildanalysmetoder för tidigare upptäck av bröstcancer med Fredrik 

Strand, Karin Dembrower och Kevin Smith.  

15 maj Pågående forskning – benskörhet och bröstcancerbehandling med Maria 
Sääf, överläkare, Endokrinolog med inriktning mot osteoporos, Karolinska 
Institutet, Jenny Lundin, onkolog, Södersjukhuset och  
Tommy Fornander, överläkare, onkolog, Södersjukhuset 
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Öppet Hus 
Öppet Hus verksamheten äger rum i vår lokal på Frejgatan 56 med varierande tider. 
Under året har inbjudits till Öppet Hus vid 10 tillfällen. Vid samtliga Öppna Hus har besökare, som så 
önskat, haft möjlighet att tala med någon av våra stödpersoner. 
Verksamheten har omfattat följande grupper, vilka träffats ungefär en gång per månad: 

 
• Öppet Hus eftermiddag (kl. 16-18) 
• Öppet Hus kväll (kl. 18-20) 

 
Temamöten 
BCF Amazona erbjuder regelbundet temakvällar som alltid leds av en föreläsare i en mindre grupp 
(ca 25-30 personer per tillfälle). Våra temamöten blir snabbt fullbokade. Totalt har drygt 60 
temamöten genomförts under 2018.  

Följande temamöten har erbjudits under 2018: 
 

Datum Temamöten 2018 
Tisdag 30 jan Bröstcancervården hos Docrates i Helsingfors. Tom Wiklund 

Tisdag 30 jan Spridd bröstcancervård – Docrates Helsingfors. Tom Wiklund 

Onsdag 31 jan Prova på Feldenkrais. Sofie Turse 

Tisdag 7 feb EFT- metod för stresshantering. Irene Ödmark Hall 

Tisadag 13 feb Chokladprovning. Bönan och Roten 

Lördag 17 feb Prova på att dreja. Yvonne Svensson 

Måndag 19 feb Spridd bröstcancer – behandlingar. Jonas Bergh 

Tisdag 20 feb Hur påverkas livet av bröstcancererfarenheter? Susanna Rosenqvist 

Onsdag 21 feb Tillverka egna smycken i silver. Anna Tillas 

Tisdag 27 feb Vinprovning – mindre söta viner. Annica Bondelid 

Tisdag 6 mars Ät dig till bättre hälsa och låt vikten bli en bonus. Cathrine Schück 

Tisdag 13 mars Rädslan för återfall – symptom? Sam Rotstein 

Tisdag 13 mars Skelettmetastaser och benhälsa. Elisabet Lidbrink och Gun Forsslund 

Tisdag 20 mars Fråga doktorn- biverkningar av antihormoner. Elisabet Lidbrink Gun Forsslund 

Onsdag 21 april Hur uppkommer bröstcancer? Maria Shoshan 

Onsdag 4 april Fråga doktorn om spridd bröstcancer. Annelie Liljegren 

Tisdag 10 april Hur får patienter vetskap om nya medicinska rön? Magnus Bäcklund 

Onsdag 11 apr Egenkontroll efter bröstcancer. Git Martenhed 

Onsdag 18 apr Vitamin D och immunförsvaret. Linda Björkhem-Bergman 

Torsdag 19 april Nya rön spridd bröstcancer. Henrik Lindman 

Onsdag 25 april Fråga doktorn om bröstrekonstruktion. Jan Jernbeck 

Tisdag 8 maj Hur påverkas vi känslomässigt? Carolina Welin 

Tisdag 15 maj Hand- och fotsyndrom. Lena Honkanen och Laura Salo 

Onsdag 16 maj Munhälsa vid cancervård. Karin Garmin Legert 
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Måndag 28 maj Framtidens cancerbehandling. Thomas Helleday 

Onsdag 30 maj Underlivsbesvär och sexualitet. T.Kunovac Kallac och B. Larsson Bahr 

Onsdag 13 juni Kosttillskott – genväg till hälsa? Susanna Rautiainen Lagerström 

Måndag 27 aug Prova på Feldenkrais. Sofie Turse 

Tisdag 4 sep Hur bröstcancererfarenhet påverkar livet? Susanna Rosenqvist  

Mån 10 sep Spridd bröstcancer – behandlingar. Jonas Bergh 

Tisdag 11 sep Fråga doktorn- biverkningar av antihormoner. Elisabet Lidbrink Gun Forsslund 

Onsdag 12 sep Egenkontroll efter bröstcancer. Git Martenhed 

Måndag 24 sep Patientöversikt – en unik möjlighet att lära sig mer om bröstcancer. Maria Ekholm 

Tisdag 25 sep EFT- metod för stresshantering. Irene Ödmark Hall 

Onsdag 26 sep Vitamin D och immunförsvaret. Linda Björkhem-Bergman 

Tisdag 2 okt Rädslan för återfall - symptom? Sam Rotstein 

Lördag 6 okt Prova på att dreja kl 13-16 Glasering 11 nov. Yvonne Svensson 

Tisdag 9 okt Fatique efter bröstcancer. Aina Johnsson och Monika König 

Tisdag 16 okt Glaskonst – tillverka dina egna smycken. Annika Spångberg 

Söndag 21 okt Lidaloppet Gratis för 30 Amazonamedlemmar 

Tisdag 6 nov 40-års Jubileum. 

Onsdag 7 nov Lymfödem och behandling. Helena Janlöv Remnerud 

Måndag 12 nov Skelettmetastaser och benhälsa. Elisabet Lidbrink och Gun Forslund 

Tisdag 13 nov Her2-positiv bröstcancer. Sara Margolin 

Tisdag 20 nov Fråga doktorn om täta bröst. Jonas Kirkegaard 

Onsdag 21 nov Nya rön spridd bröstcancer. Henrik Lindman 

Onsdag 21 nov Fråga doktorn om bröstrekonstruktion. Åsa Edsander-Nord 

Tisdag 27 nov Trippelnegativ bröstcancer. Barbro Linderholm 

Onsdag 28 nov Komplementära behandlingsinsatser. Ursula Flatters 

Torsdag 29 nov Käkproblem vid medicinering med bisfosfonater. Fredrik Jarnbring 

Tisdag 11 dec Hur påverkas vi känslomässigt? Carolina Welin 
 

 
6. Medlemsaktiviteter – friskvård (rehabilitering) 
Verksamhet för medlemmar som lever med spridd cancer 
Vi fortsätter att utöka programmet för medlemmar som lever med spridd cancer. Arbetet har 
resulterat i att vi kan erbjuda fler samtalsgrupper och fler temamöten för dessa medlemmar. Vår 
målsättning är att dessa medlemmar ska slippa betala för att delta i de aktiviteter vi erbjuder dem. 
Undantaget är samtalsgrupperna, retreaterna och Masesgården där deltagarna får betala en låg 
egenavgift. Avgiften är rejält subventionerad av BCF Amazona tack vare flera generösa 
bidragsgivare. 
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Under hösten 2018 har vi ansökt om bidrag från Bröstcancerförbundet för att genomföra 
helgretreater för medlemmar med spridd cancer.  

 
Arbete med att låta medlemmar från andra delar av Sverige att ta del av våra temamöten med 
läkare är klar. Under 2018 har vi erbjudit föreläsningar via internet för medlemmar med spridd 
bröstcancer. Projektet var lyckat och vi kommer att utöka verksamheten under 2019.  
Vi har fått ekonomiska medel från Bröstcancerförbundet för att kunna skaffa teknisk utrustning och 
programvara för detta.  

 

Stödverksamhet kansliet 
Kansliet har öppet varje vardag mellan kl. 10 och 14 för besök och telefonsamtal. Dagliga besök av 
bröstcancerpatienter för råd och hjälp. Många stödsamtal per telefon har genomförts av 
kanslipersonalen. 

 
Samtalsgrupper 
Under året har vi genomfört en samtalsgrupp för förstagångssjuka och en samtalsgrupp för unga. 
Samtalsledare har varit Carolina Welin, dipl. psykosyntesterapeut. Vi har även under året genomfört 
sex öppna samtalsgrupper för medlemmar med spridd bröstcancer. I grupperna för spridd 
bröstcancer ingår även träffar på Rosendal, matinspiration samt ett antal specifika temamöten där 
läkare medverkar för att stötta och ge information om behandlingar. Samtalsledare i våra grupper för 

spridd bröstcancer har varit Carolina Welin. I samtalsgrupperna berättar vi om våra upplevelser i 
samband med diagnos och behandling. Vi talar också om familjens, vännernas och arbetskamraternas 
reaktioner. Vi ger varandra värdefulla tips om hur vi går vidare och blickar framåt. Varje samtalsgrupp 
träffas sex gånger. Från dessa samtalsgrupper kommer en stor del av den värdefulla informationen 
som vi sedan använder i den intressepolitiska verksamheten kap. 8. 

 
Inspirationskurser Rosendal 
Under 2018 har vi erbjudit tre inspirationstillfällen på Rosendals Trädgård. Samtal kring livskvalitet 
och meningsfullhet med samtalsterapeut Carolina Welin ingår i programmet samt workshop med 
praktiskt arbete att göra egen blomsterplantering samt bukettbindning. Arrangemanget kostar 450 
kronor för medlemmar och deltagarna får göra blomsterarrangemang för ett värde upp till ca 300 
kronor. Kaffe, the och smörgås serveras. Medlemmar med spridd cancer deltar kostnadsfritt. 

 

Matinspiration 
BCF Amazona har startat matkurser för gamla och nya deltagare och genomfört 10 kurser i form av 
luncher och middagar. Kurserna leds av Berit Paulsson, som är samtalsterapeut och matskribent. 
Deltagarna lagar mat, äter tillsammans samt har samtal om kost, livskvalitet och meningsfullhet. I 
dessa tio kurser ingår fem kurser med matinspirationsluncher för medlemmar med spridd 
bröstcancer. Ingen deltagaravgift utgår för medlemmar med spridd bröstcancer. 

 
 

Keramikkurs, glaskonst och silversmide 
Vi har genomfört fyra kurser totalt i keramikdrejning, glaskonst och silversmide. Syftet är att 
deltagarna på dessa kurser får möjlighet att prova på att dreja och att få göra egna smycken och 
samtidigt få möjlighet att träffa andra bröstcancerbehandlade. Ledare för keramikkurserna har varit 
Yvonne Svensson, för kurserna i glaskonst Anita Spångberg samt för kurserna i silversmide Anna 
Tillas. 
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Stickkurs  
Vi har genomfört två kurser i stickning. Syftet med kursen är att hitta sitt inre lugn och träna hjärna 
efter cancerbehandling samtidig som få möjlighet att träffa andra i samma situation. Ledare för 
stickkurs har varit Moa Sundström. 

 
Vattengymnastik och yoga 
Vi har haft fyra grupper Vattengymnastik i Svedmyrabadet under 2018 och ledare har varit Petra 
Silbermann. Vi har utökat Vattengymnastik i Furuhöjdens rehabiliteringshem till 12 grupper. Ledare 
har varit Gunlög Jonsson och Anna Lisspers Lindau, fysioterapeuter. Vi har startat en grupp 
Vattengymnastik på Sveavägen och Vattenhuset har ombesörjd ledaren. 
Vi har sammanlagt haft fyra grupper Yoga under 2018. Kursledare Eva Cállmin, yogainstruktör. 
 
Feldenkraiskurser 
Vi har haft kurs i Feldenkraismetoden under hösten. Kursen syftar till att utveckla rörelseförmågan 
för bättre funktion i vardagen och att förändra rörelsemönster som t.ex. smärta har förorsakat. 
Kursledare Sofie Turse, Feldenkraispedagog. 

 
Bungy Pump, rörelseövningar och stavgång 
Vi erbjöd två kurser under 2018. Kurserna innehåller rörelseträning för bröstopererade med 
fjädrande stavar samt promenader. Kursledare har varit Karin Wiik. 

 
Motionslopp 
Lidaloppet. Lidaloppet arrangerades för femte året i rad till förmån för BCF Amazonas verksamhet för 
kvinnor med spridd bröstcancer. Arrangörerna skänker hela överskottet till BCF Amazona. 
Medlemmar i BCF Amazona erbjöds möjlighet att delta i loppet kostnadsfritt. BCF Amazona hade ett 
eget lag och flera Amazonamedlemmar deltog. 

 
Friskvårdsveckor Masesgården – spridd cancer 
En LEVA-vecka för medlemmar med spridd bröstcancer genomfördes v 17 och v 48  . Ledare för 
veckan har varit Carolina Welin, MOW Hälsa, som också är den samtalsterapeut som BCF Amazona 
anlitar för kvinnor med spridd cancersjukdom. Bidrag från Bröstcancerfonden och Maria Wiklund 
Karlsson har erhållits för att kunna genomföra dessa rehabiliteringsveckor. 
 
Friskvårdsveckor Masesgården – Mitt-i-Livet-vecka 
en Mitt-i-livet-vecka för första gången sjuka genomfördes v 23 och v47 . Ledare för veckan har varit 
Carolina Welin, MOW Hälsa. Syftet med friskvårdsveckan är att deltagarna ska kunna hitta ett sätt att 
hantera bröstcancerdiagnosen och återhämta sig efter de tuffa behandlingarna. 

 
Bokcirkel 
Under 2018 hade vi en bokcirkel. Bokcirkeln leds av två medlemmar hos BCF Amazona som är även 
stödpersoner. Deltagarna träffades tre gånger per termin; en uppstartskväll för att tillsammans 
bestämma böcker man ville läsa och därefter två diskussionskvällar. 

 
Övrigt - medlemsaktiviteter 
Totalt har BCF Amazona haft kontakt med mer än 4 000 bröstcancerdrabbade kvinnor och deras 
anhöriga under år 2018 genom våra olika aktiviteter. Därutöver har vi haft mängder av kontakter med 
patienter via telefonsamtal, spontana besök på kansliet, m.m. Många kontakter har handlat om stöd 
som inte erbjuds från sjukvården. Vid önskemål förmedlas även kontakter till föreningens 
stödpersoner till de medlemmar som behöver någon att prata med. 
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Utvärdering 
 Alla BCF Amazonas kurser utvärderas efter avslutad kurs.  

 
7. Informationsverksamhet 
Allmänt 
Följande personer har medverkat i arbetsgruppen information: 
Ansvarig Maria Wiklund Karlsson     
t o m 2018-03-22 
Ansvarig Karin Killander 
fr o m 2018-10-01 

Eva Adler 
Judy Ödegaard Hermasson 
Malin Bonin 
Birgitta Engström 

Birgitta Ekman 
Katrin Thunberg 
Eva Langlet 
Izabela Grape 

 
Årets Eldsjäl 
Vår ordförande t o m 2018-03-22 Maria Wiklund Karlsson vann Årets Eldsjäl inom området 
Hälsa hos Folkspel. Hela vinsten donerade Maria till en Leva-Vecka på Masesgården för 
medlemmar med spridd bröstcancer.  
 
Referensbibliotek 
På kansliet finns ett bibliotek med böcker, tidningar och videofilmer. Vi har fått fyra gratis 
prenumerationer av veckotidningar. Till biblioteket har ett flertal nya böcker införskaffats. Vi får 
numera recensionsexemplar av alla böcker som handlar om bröstcancer från ett antal olika förlag. 

 
Amazonabladet 
Ansvarig utgivare har varit Maria Wiklund Karlsson t o m 2018-03-22 och därefter 
Izabela Grape.  

 
I vårt arbete med att ta fram tidningen har vi studerat och refererat till många 
artiklar som handlat om bröstcancer såväl i Sverige som utomlands. Tidningen har 
getts ut med 4 nummer under 2018 och upplagan har varit ca 3 500 exemplar. 
Tidningen skickas till alla bröstcancercentra och andra mottagningar där 
bröstcancerdrabbade brukar befinna sig. Vår tidning publiceras med upp till 3 
månaders fördröjning på vår hemsida. Amazonabladet på nätet har lästs av över 
15 000 personer. 

 
Judy Ö Hermansson har genomgått kurser för att lära sig de verktyg som används vid 
tidningsproduktionen. Övrig tidningsproduktion sker med ideella resurser. Amazonabladet finansieras 
till fullo av annonsintäkter och överskottet som genereras används för att täcka kostnader för 
Amazonas övriga verksamhet. 

 
Redaktionsgruppen för Amazonabladet deltar i olika föreläsningar och seminarier om nya 
behandlingsmetoder och nya mediciner för bröstcancer. Referat skrivs alltid i tidningen 
Amazonabladet. 
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Hemsidan amazona.se eller amazona.nu 
 

Syftet med våra hemsidor är att ge en bred patientinformation om 
bröstcancer. Målgrupperna är kvinnor och män som är oroliga för 
bröstcancer, de som fått diagnos bröstcancer samt närstående till 
bröstcancerpatienter. Ambitionen är att möta frågor kring 
bröstcancer från det att man känner oro över en knöl i bröstet, till 
olika behandlingar, hjälpmedel, rehabilitering och hur man går vidare 
i livet.  

 
Vår nya hemsida publicerades i början av år 2017 och vi arbetar ständigt med utveckling. I slutet av 
2018 har vi infört e-mail och sms-bekräftelse av bokade aktiviteter. Det bokningssystem vi använder 
är SuperSaas. Syftet med bokningssystemet är att underlätta för kansliet och minska deras 
administrativa belastning. För våra enkäter använder vi oss av SurveyMonkey. Mailchimp används för 
utskick av programbladet till icke medlemmar. Internetservice har hjälpt oss utveckla sidorna efter 
vårt behov till en rimlig kostnad. Även onlinetidningen av Amazonabladet hanteras nu av 
Internetservice.  

 

Vår hemsida har haft ca 260 000 besökare under 2018, vilket är ungefärlig samma antal som förra 
året. Totalt har besökarna där läst ca 570 000 sidor. I samband med utgivningen av Amazonabladet 4 
ggr/år publicerar vi på hemsidan alla de rapporter som av platsbrist inte kan publiceras i vår tidning. 
 
Under hösten 2018 har Bröstcancerförbundet gjort en nylansering och omprofilering av sin hemsida 
samt byte av logotype. BCF Amazona och Bröstcancerförbundet har tagit beslut om att tills vidare 
behålla BCF Amazonas hemsida och länka till/från Bröstcancerförbundets hemsida. Ett arbete har 
påbörjats med att få fram en ny hemsida som är förenligt med Bröstcancerförbundets krav på 
funktion och utseende och BCF Amazonas krav på funktionaliteten. Idag har BCF Amazonas hemsidan 
bl a bokning av aktiviteter samt betalningsfunktion. BCF Amazona har även uttryckt en önskan till 
Bröstcancerförbundet att få fram en gemensam plattform för alla bröstcancerföreningar för att 
kunna möjliggöra ett erfarenhets- och kunskapsutbyte.  
 
Facebook och Instagram 
BCF Amazona finns även på Facebook, dels som förening och dels som en grupp för unga kvinnor. Den 
gruppen kallas ”Unga överlevare”. Totalt har vi ca 2 689 gillamarkeringar och 1 136 
inläggsinteraktioner på vår FB-sida vilket är en ökning med ca 20% jämfört med föregående år. 
Instagram konto skapades i samband med föreningens 40-års Jubileum i november. Totalt har det 
gjorts 20 inlägg på Instagram.  
 
Logotype 
Bröstcancerförbundet tog ett beslut under kongressen 2017 att ändra logotype samt ändra 
föreningarnas namn till mer enhetliga. Alla föreningar har börjat använda rosa band vid sitt namn för 
att få mer likartad varumärke. BCF Amazona har påbörjat processen och succesivt införs nya 
logotypen i allt material. Föreningens namn i logotypen ändras till Bröstcancerföreningen Amazona 
Stockholm. 
 
Broschyrer  
Under 2018 har vi inventerat våra broschyrer och marknadsföringsmaterial. Nya roll upps har 
beställts, de donerades av Maxibit Screenbolaget AB. En nytt backdropp köptes inför Allt om Hälsa 
mässan och den används till de flesta tillfällen där vi syns i allmänna sammanhang. Arbete med nya 

 
 

http://www.amazona.nu/
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informationsblad har påbörjats och de kommer att tas fram under 2019. 
 

Klämskola 
Vid ett par tillfällen har BCF Amazonas stödpersoner anordnat klämskola med syfte att lära ut 
självundersökning och att tidig upptäckt räddar liv. 

 
Oktoberkampanjen – Rosa oktober 
Den 1 oktober är nationell bröstcancerdag i Sverige. Inför oktoberkampanjen har vi många kontakter 
med press och media där de söker olika intervjupersoner. Totalt genomfördes ett 20-tal aktiviteter 
under oktober månad. Insamlingen till BCF Amazona och försäljningen av Rosabandet-produkter 
inbringade 148 164 kronor i intäkter genom insamlingar, bidrag samt försäljning av våra Rosabandet-
produkter.  
Några av de aktiviteter som vi medverkade i var följande: 

 
• Södersjukhuset: information och försäljning vid två tillfällen 
• St. Görans sjukhus: information och försäljning vid två tillfällen 
• Seniormässan Stockholm: medverkan med utställning, försäljning och föreläsningar 

i samarbete med Prostataförbundet, ProLiv och Bröstcancerförbundet  
• Mässan Allt för Hälsan: medverkan med utställning, försäljning och undervisning av 

självundersökning 
• Lidaloppet till förmån för BCF Amazona 
• Curves på många olika platser i Stockholm 
• Idea International 
• Insamlingar genom stödpersoner, värdinnor och medlemmar 
• Föreläsningar i skolor 
• Ett flertal olika temamöten 
• Öppet Hus hos Hela Kvinnans Klinik 

 
Inga nya produkter i Bröstcancerförbundets sortiment 2018. BCF Amazona köpte in några egna 
produkter bl. a rosa reflexvästar, små chokladaskar och kronljus som såldes under oktober 
månad.  

 
Vårt syfte med oktoberkampanjen är uteslutande att sprida kunskap om bröstcancer och vikten av 
tidig upptäckt. Tidig upptäckt räddar liv. Vi uppmanar kvinnor att gå på mammografi och vi lär ut 
självundersökning av brösten. Vi säljer olika typer av Rosabandet-produkter till förmån för 
Bröstcancerfonden och deltar i olika typer av insamlingar till Amazonas verksamhet eller till 
Bröstcancerfonden. 
 
 
40-års Jubileum 
Under 2018 firade BCF Amazona 40 års Jubileum som uppmärksammades den 6:e november. 
Medlemmarna, vårdprofessionen, våra annonsörer och sponsorer bjöds in till en Jubileumsmiddag 
på Solliden på Skansen. Alla deltagare fick köpa inträdesbiljetter för att kunna delta. Cirka 200 
personer deltog i kvällens firande. Kvällen sponsrades av Docrates, Akademikliniken, Fronto 
iCommunications, Höglunds Bilar Norrtälje, Ricoh, Skansens Restauranger och Viking Line. 
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Uppmärksamhet i press, radio och TV 
Många kontakter har tagits med press och media under 2018 varför vi inte i detalj kan redogöra för 
samtliga. Dagspress och veckotidningar har haft ett antal artiklar som handlat om bröstcancer och 
bröstcancervården i Stockholm. Radio och TV har intervjuat flera personer från vår förening om 
bröstcancer och hur vården fungerar. I första hand har representanter från vår styrelse eller 
stödpersoner medverkat. Många medlemmar har deltagit i olika artiklar och program. Inför 
oktoberkampanjen använde sig många av tidningarna som skrev om bröstcancer av vår förening 
för att hitta intervjupersoner. Ett antal artiklar och intervjuer har publicerats respektive 
genomförts: 

 
• Dagens Nyheter om förlängd endokrin behandling 
• Amelia och M-magasin 
• BROFästet/ Magasin B 
• Karolina, Karolinskas interna Magasin om ärftlig cancer 
• Topphälsa och Fokus onkologi 
• En mängd veckotidningar inför oktoberkampanjen som vill intervjua Amazonas medlemmar 

 
Debattartiklar 
Många av de artiklar vi skriver eller de TV- eller radioprogram vi medverkar i är debatt om 
förändringarna i bröstcancervården. Mer om detta under kapitel 8. 

 
Intervjuer och studier 
Flera av våra medlemmar och stödpersoner har blivit intervjuade om bröstcancer av studenter från 
högskolor och gymnasieskolor. Ett flertal förfrågningar från vårdpersonal har inkommit. 
De studier vi medverkat i framgår av kapitel 9 Samverkan med sjukvården. 

 
Företagsföreläsningar 
Medlemmar från BCF Amazona har under året hållit flera föreläsningar för företag och andra 
intresserade om bröstcancer. De föreläsningar vi genomför är faktaföreläsning om sjukdomen 
bröstcancer och hur den behandlas. Under 2018 har vi påbörjat arbete med att utveckla konceptet och 
öka medvetenhet om vikten av självundersökning. Vi kommer att bygga ut föreläsningar med anhörig- 
och kollega perspektiv.  

 
Kvinnor med utländsk bakgrund 
Flera insatser har gjorts för att nå kvinnor med utländsk bakgrund för att informera dem om vikten att 
delta i mammografiscreeningen och att de undersöker sina bröst. Dessa insatser görs i form av 
föreläsningar vid olika arrangemang som olika föreningar anordnar. I samband med våra olika 
informationskampanjer träffar vi också många kvinnor med utländsk bakgrund. Vi har haft flertal 
föreläsningar för afrikanska familjer. Vi har arrangerat ett par olika faktaföreläsningar om bröstcancer 
för finska pensionärsföreningar. 

 
Övrigt 
BCF Amazona har blivit inbjudna av Odd Fellow Orden i Stockholm till en föreläsning om 
bröstcancer och anhörigperspektiv i samband med insamling av pengar till förmån av BCF 
Amazona i augusti månad. 
BCF Amazona har blivit inbjudna till Ågesta Golfklubb för en kort föreläsning om bröstcancer. 
Golfklubben har även gjort en donation till BCF Amazona. 
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8. Intressepolitiskt arbete 
Våra uppgifter inom det intressepolitiska uppdraget 

 
BCF Amazonas arbete inom det intressepolitiska uppdraget är följande: 

 
• Utbildning. Här genomför vi en mängd olika insatser. Varje år har vi 60-70 temamöten och ett 

60-tal kurser för att ge bröstcancerpatienter större kunskap kring sjukdomen bröstcancer 
och erbjuder även utbildning i egenvård. Mer om detta kan läsas i kap. 5 och 6 om 
verksamheten medlemsaktiviteter. Utbildningar finns för BCF Amazonas volontärer och 
patientföreträdare i form av ett trettiotal mötestillfällen, konferenser, seminarier och 
utbildningsdagar. BCF Amazonas stödpersoner genomgår en separat utbildning. Se kap. 4 
stödpersonverksamhet för ytterligare information. Andra viktiga utbildningsinsatser är den 
verksamhet vi har när vi informerar på mässor och torg under oktober månad där vi 
undervisar om självundersökning och att tidig upptäckt räddar liv. Vår tidning 
Amazonabladet och hemsidan är också viktigt utbildningsmaterial. Likaså våra 
föreläsningskvällar i ABF-huset. För mer information se kap. 7 om 
informationsverksamheten.  

 
• Arbetsmarknadspolitik. Vi gör flera insatser för att stötta och hjälpa dem som blir arbetslösa. 

Vi erbjuder både praktikplatser och lönebidragsanställningar hos BCF Amazona för sådana 
personer. Ett bra sätt att få träna inför återgång till yrkeslivet. Samtliga anställda vi har haft på 
praktikplats eller lönebidrag har gått vidare till andra arbetsuppgifter inom olika företag. 

 
• Bostadspolitik. Vi hjälper ofta till att förmedla kontakt när svårt sjuka medlemmar är i behov 

av ASIH eller bostadsanpassning p.g.a. det handikapp som bröstcancern innebär för dem. 
 

• Socialpolitik. Löpande kontakter med både Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Bl.a. har 
”Kundresa bröstcancer” tagits fram i samarbete mellan Försäkringskassan och BCF Amazona. 
Vanligt med frågor kring rehabilitering från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Många patienter får problem med sjukskrivning eller rehabilitering under och efter sin 
behandling för bröstcancer. Vi hjälper då till med råd hur man kan gå vidare. Vi rådgör med 
många patienter om olika typer av anmälningar; för t.ex. behandlingsskada, kontakter med 
Inspektion för vård och omsorg, Patientnämnden, m.fl. 

 
• Kollektivtrafik. Vi finns med i Funktionsrätt i Sverige och har representanter hos dem som 

gäller Färdtjänst för vår patientgrupp. 
 

• Kultur. Flera av våra kurser och temamöten är av kulturell natur. T.ex. Matinspiration, 
Bokcirkel, Rosendal, Uttryckande Konst, Smideskurser m.m. Se vidare kap. 5 och 6 
medlemsaktiviteter. 

 
• Integration. Ett omfattande arbete genomförs varje år med att uppmana   utlandsfödda 

kvinnor att regelbundet gå på den mammografiscreening man kallas till samt att vi lär ut 
självundersökning av bröst. Stora skillnader finns i screeningdeltagande bland olika 
invandrargrupper. Se vidare kap. 7 om verksamheten Information. 

 
• Hälso- och sjukvården. Detta är vårt största och viktigaste område inom den intressepolitiska 

verksamheten. Detta arbete beskrivs mer utförligt i detta kapitel. 
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BCF Amazonas samverkansgrupp 
 

Följande personer har medverkat i arbetsgruppen samverkan under 2018: 
 

Ansvarig: Maria Wiklund Karlsson 
tom 2018-03-22 

Anita Wanngren                        
fr o m2018-03-22 

 

Anja Lassila Britt Sandberg Carin Tegefeldt 
Elisabeth Paulún Eva Anderson Hedén Eva Langlet 
Gun Forsslund Helena Medin Izabela Grape 
Karin Killander Lena Pinner Parvaneh Sharafi 
Roelinde Middelveld   

 
Samverkansgruppens uppdrag är att på ett positivt sätt samverka med cancervården inom SLL för att 
därmed främja BCF Amazonas Vision, Mission och Medlemslöfte. 

I BCF Amazonas samverkansgrupp diskuteras alla frågor som rör vården för vår patientgrupp. Gruppen 
träffas minst tre gånger per termin och alla som representerar BCF Amazona i något projekt inom 
vården medverkar i denna grupp. Samarbetet med sjukvården är resurskrävande.Arbetet är dock helt 
ideellt. 

 
Under året har vi diskuterat huruvida vi behöver en samverkanspolicy för att avgöra i vilka projekt vi 
ska medverka. En viktig förutsättning för allt samverkansarbete är för oss att man tar hänsyn till 
patienternas synpunkter och att vi deltar i de beslut som fattas. En förutsättning för vår medverkan 
förutsätter att det är ett reellt samarbete och inte bara något som man visar upp på pappret. 

 
Samarbete med sjukvård, landsting och myndigheter 
Grunden för det intressepolitiska arbetet är kontakten med BCF Amazonas medlemmar. Det är från 
samtal med dem som förbättringsförslag inom vården kommer fram. BCF Amazona träffar patienter 
från alla tre bröstcentra i Stockholms län. Genom möten på sjukhus där vi träffar de flesta 
nyopererade, våra föreläsningar, öppna hus och temakvällar kan vi fånga upp och förmedla 
patienternas samlade åsikter och synpunkter till vården samt bidra till ett erfarenhetsutbyten mellan 
bröstcancercentra. Utan dessa medlemskontakter är det en omöjlighet att bedriva ett seriöst 
intressepolitiskt arbete. En enskild patient kan aldrig tala ur något annat perspektiv än sitt eget medan 
en patientförening samlar information från många inför påverkansarbetet.  

 
En av våra uppgifter är att göra politiker och landstingstjänstemän uppmärksamma på de brister som 
finns inom bröstcancervården i Stockholm och vilka förbättringar som behövs. Vi arbetar aktivt för att 
utöka resurserna för bröstcancervården. Valfrihet, samordning, lika vård, individualiserad vård och 
bättre information är ledord i vårt påverkansarbete. 

 
Bröstcancer 

• BCF Amazona bevakar alla sjukvårdsfrågor och vårdinsatser som gäller bröstcancer. Vi bevakar 
vårdprogramarbetet, remisser, ledtider och omhändertagande av patienterna. 

• Vi har regelbundna kontakter med alla vårdgivare som behandlar bröstcancer i länet och finns 
representerade vid de större sjukhusen i Stockholm och övriga vårdgivare inom bröstcancer. 

• Samarbete med Försäkringskassa och Arbetsförmedling – med frågor som rör sjukskrivning 
och arbetsförmåga för bröstcancerpatienter. 

• Aktivt samarbete med andra patientföreningar inom cancerområdet för att ytterligare 
förstärka gemensamma vårdförbättringsförslag. Vi är representaerade i Regionalt 
cancercentrum (RCC) patientens och närstående råd. PNR består av patientorganisationer 
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och närstående inom Stockholms Läns Landsting. 
• Regelbundna möten med politiker och tjänstemän inom SLL. 
• Regelbundna möten med processledarna för bröstcancer inom RCC 
• Regelbundna besök och utvärderingar av rehabiliteringsinsatser efter bröstcancer. 
• Avtalsskrivning om bröstproteser och peruker. 

• Utbildningsaktiviteter inom sjukvården, t.ex. vid utbildning av AT-läkare och ST-läkare inom 
onkologi samt vid utbildning av kontaktsjuksköterskor. 

• EU-resolution om bröstcancer. Vi bevakar att sjukvården i Stockholm lever upp till och följer 
den EU-resolution som finns när det gäller bröstcancer. 

• Mässor. BCF Amazona deltar i mässor för att demonstrera självundersökning av bröst och 
vikten av tidig upptäckt. Samtidigt informerar vi ofta om behandling av lymfödem och ger en 
allmän information om bröstcancer och vår förening. 

• Seminarier. Vi deltar aktivt i seminarier och kurser som sjukhusen anordnar på temat 
bröstcancer. 

 
Bröstcancervården 
Vårt program för hur vi vill påverka bröstcancervården i länet är oförändrat jämfört med de senaste 
åren. Vi har inlett en närmare dialog med RCC (Regionalt Cancercentrum) och har regelbundna 
möten där vi utbyter erfarenheter. Vi har bl. a framfört önskemål om utökat samarbete med 
kontaktssjuksköterskor, vilket har påbörjats under mars 2019. 

 
Vår medverkan har inneburit en ökad förståelse för metastaspatienternas situation: Sjukvården har 
börjat titta på metastasregister och startat pilotprojektet på Södersjukhuset. Att bättre och tydligare 
information behövs kring täta och svårbedömda bröst samt att uppföljningen behöver bli mer 
individualiserad än vad den är idag. Vi har lyckats att påverka Bröstcentra för att få bort 
brevuppföljning och denna uppföljning är ersatt med sjuksköterskekontakt eller läkarkontakt. Vi har 
också satt fokus på att informationen om biverkningar av den antihormonella behandlingen behöver 
förbättras för att öka överlevnaden i bröstcancer. Regelbundna informationskvällar sker på St. Görans 
sjukhus där vi får informera om BCF Amazona och våra aktiviteter. En informationspärm ”Min 
vårdplan” har tagits fram av RCC Stockholm Gotland där patienter på ett enkelt sätt kan samla in 
informationen som delas ut på mottagningar och får mer information om egen diagnos, behandlingar 
och biverkningar. BCF Amazona har lämnat in synpunkter på revidering av informationen. I pärmen 
finns även kontaktuppgifter till BCF Amazona. 

 
Vi har haft ett nära samarbete med personal inom bröstcancersjukvården i Stockholms län. Några av 
de frågor som vi tagit upp och diskuterat vid dessa möten är: 

 
• Uppföljning av bröstcancerpatienter och resurssituationen inom onkologin 
• Möjlighten för kvinnor över 74 år att få Mammografi  
• Mammografi för kvinnor med en tidigare bröstcancerdiagnos 
• Resurssituation bröstradiologer 
• Resurssituation kontaktsjuksköterskor 
• Tillgänglighet på såväl telefon som för besök 
• Kommunikation och information till patienten 
• Läkarkontinuitet inom onkologin 
• Ledtider som är viktiga ur ett patientperspektiv 
• Nyheter inom bröstcancerbehandling 
• Män med bröstcancer – hur kan deras behov synliggöras? 
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• Hur ökar vi screeningdeltagandet bland kvinnor med utländsk bakgrund? 
• Situationen för metastaspatienterna 
• En jämlik bröstcancervård – lika bra för alla 
• Ärftlig cancer 
• Rehabilitering efter cancerdiagnos 
• Rehabilitering för patienter med spridd bröstcancer 

 
BCF Amazona har haft löpande kontakter med alla vårdgivare inom bröstcancervården i Stockholms 
län. Länet är stort och kontakterna med vårdgivarna är ett omfattande och tidskrävande arbete. 

 

BCF Amazonas fokusområden för bröstcancervården var under 2018 
• Patientens behov ska styra fortsatt uppföljning. 
• Telefon- eller brevuppföljning av bröstcancerpatienter är inte acceptabel om den inte skett i 

samråd med patienten. Vi föreslår en "lättonkologklinik" för uppföljning och inte som idag en 
generell utskrivning till screening och husläkare. 

• Kvinnor med en bröstcancerdiagnos har en högre risk för ny bröstcancer. Möjlighet till 
kompletterande undersökningar som tidigare funnits ska finnas även i framtiden. Patientens 
behov ska styra valet av uppföljningsmetod. 

• Snabb diagnostik med snabba besked för oroliga patienter 
• Förbättrad informationshantering och skriftlig vårdplan i samband med insjuknande i 

bröstcancer. Vårdplanen ska innehålla all information som bröstcancerpatienten behöver. 
• Förbättrat omhändertagande av patienter med spridd bröstcancer. 
• Rehabilitering för patienter med spridd bröstcancer. 
• Rätt till bröstrekonstruktion i rimlig tid och flera rekonstruktioner med kroppseget material. 
• Ökad satsning på det psykosociala omhändertagandet av bröstcancerpatienter. 
• Utökat ansvar för bröstsjuksköterskor på onkologmottagningarna. Krav på 

kontaktsjuksköterska under hela behandlingsperioden. 
• Utökat antal av kontaktsjuksköterskor på onkologimottagningar. 
• Ökade resurser till cancersjukvården riktade mot onkologin. 
• Förbättrad tillgänglighet och kontinuitet inom onkologin. 
• Rehabilitering efter cancersjukdom ska erbjudas alla patienter. 
• Fritt val av hjälpmedel. BCF Amazona önskar att patienten får en "check" som kan användas 

för valfria produkter inom området proteser och peruker. 
• Ökad kunskap om lymfödem inom sjukvården och att nödvändig behandling ges 
• Ärftlig cancer – när ska undersökningar erbjudas, med vilka intervall och med vilken metod? 
• Jämlik vård – lika bra vård för alla. 

BCF Amazonas medverkan inom bröstcancervården i Stockholm 
Vårdprogramgrupp bröstcancer 
I vårdprogramgruppen fattas alla beslut om gemensamma riktlinjer för bröstcancervården i 
Stockholms län och på Gotland. BCF Amazona har haft tre patientrepresentanter i 
vårdprogramgruppen; Gun Forsslund, Maria Wiklund Karlsson och Izabela Grape. Gruppen träffas en 
gång/månad och består främst av läkare och annan vårdpersonal som representerar 
bröstcancervården. Några av frågorna som diskuterats där är antal bröstcanceroperationer, 
remissvägar för bröstcancerpatienter, skelettstärkande medicinering, dialog kring förbättrad 
diagnostik och omhändertagande av biverkningar efter cancerbehandling. Vid dessa möten är 
överlevnadsdata oftast viktigast och mjukare värden diskuteras sällan. BCF Amazona har lyft ett antal 
frågor under dessa möten: bl. a ändrade regler av rehabilitering och rätten till second opinion. Vi har 
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även diskuterat det minskade antal bröstcancerfall som uppstod 2017- 2018, screeningverksamhet 
samt utskrivning till mammografiscreening istället för kliniska undersökningar för tidigare 
bröstcancerpatienter. 

 
Utbildningsinsatser inom bröstcancervården 
Vi får löpande förfrågningar från sjukvården om att föreläsa för dem. Detta kan gälla AT-läkare, ST- 
läkare, sjuksköterskor, osv. Föreläsningarna handlar om hur BCF Amazona arbetar, patientberättelser, 
vårt samverkansarbete, erfarenheter att vara cancerpatient, bemötande eller att vara 
undersökningspersoner. Under året har vi föreläst för bröstsjuksköterskor på Karolinskas 
bröstcentrum, haft tre olika föreläsningar för all vårdpersonal inom Karolinskas bröstcentrum, 
föreläsning för sjuksköterskor inom kirurgi och ortopedi samt föreläsningar för sjukvårdpersonalen 
från Södersjukhuset om lärande från patientberättelser där fokus har varit bemötande. 

 
Vårdplan 
BCF Amazona har tidigare förslag på remiss till vårdplan som ska följa varje bröstcancerpatient från 
diagnos till avslutad behandling och uppföljning. En pärm som innehåller vårdplan lämnas till patienter 
fr o m juni 2018. Vi har tidigare även påbörjat ett arbete med en checklista som vården bör gå igenom 
med varje patient. Checklistorna är framtagna för både förstagångssjuka och metastaspatienter. Min 
vårdplan planeras att digitaliseras under 2019. 
 
Nationella Patientdagen 
BCF Amazona har besökt i den första Nationella Patientdagen, initierad av Patientnämnden. I seminariet 
deltog bl. a Landstingsdirektör Malin Frenning och den särskilda utredaren Anna Nergårdh. 

 
Karolinska Sjukhuset Bröstcentrum 
BCF Amazona är patientrepresentanter för utbyggande av nya bröstcentrum på Karolinska. 
Bröstcentrum har flyttat till gemensamma lokaler i april 2018 och flytten till Nya Karolinska 
kommer att ske under 2019. 

 
BCF Amazona har medverkat i följande arbete hos Karolinskas Bröst Centrum under 2018: 

1. Ledningsgruppsmöten patientflöde Bröst, Karolinska Sjukhuset(Maria Wiklund Karlsson och Izabela 
Grape) 

2. Patientråd 20 deltagare – (ordförande Maria Wiklund Karlsson) 
• En viktig förutsättning för detta arbete är att det görs utifrån patienternas perspektiv 

och inte utifrån vårdens perspektiv. Arbetet påbörjades 2017 och fortsätter även 
under 2018. Patientrådsmötena har handlat om digital egenanamnes, ärftlighet, 
uppföljning av bröstcancerpatienter, information och kommunikation, checklista för 
metastaspatienter, rehabilitering ur vårdens perspektiv, kontinuitet, tillgänglighet, 
information om nya lokaler för bröstcentrum både på NKS och KS samt Min Vårdplan 
informationspärm. 

3. Arbetsgrupp uppföljning av bröstcancerpatienter (Eva Langlet och Maria Wiklund Karlsson). 
Några frågor som drivits där är att: 

• Patienten behöver en ”egen” uppföljningsplan 
• Patienten informeras om vilka rehabiliteringsinsatser som finns och att dessa erbjuds 
• Olika riskgrupper behöver utformas när det gäller uppföljning 
• Hur används telefontiden vid uppföljningssamtal? Förslag till checklista utarbetad 
• Hur ska tidigare patienter selekteras ut till nödvändiga kliniska mammografikontroller? 
• Täta/svårbedömda bröst ska journalföras och screening är olämpligt. 
• Vem bedömer patientens behov? 
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Bröstcentrum Södersjukhuset  
BCF Amazona har bjutits in till förvaltningsmötet på Södersjukhuset.  
BCF Amazona har utsett representanter för varje bröstcentrums patientråd. Minst en representant 
från varje bröstcentrum finns även med i BCF Amazonas samverkansgrupp. Verksamheten har dock 
varit vilande under 2018. Följande representanter finns: 

• SÖS – Parvaneh Sharafi, Lena Pinner, Anita Wanngren, Izabela Grape 
 

    Bröstcentrum Sankt Görans sjukhus 
BCF Amazona har bjudits in till informationskvällar angående endokrinbehandling där vi möjlighet att 
informera om BCF Amazona och verksamheten.  
BCF Amazona har varit med och medverkat i framtagningen av en app som mäter patienternas 
hälsotilsltånd. 
BCF Amazona har utsett representanter för varje bröstcentrums patientråd. Minst en representant 
från varje bröstcentrum finns även med i BCF Amazonas samverkansgrupp. Verksamheten har dock 
varit vilande under 2018. Följande representanter finns: 

• St. Göran – Britt Sandberg, May von Wettum, Anita Wanngren, Izabela Grape 

 Ärftlig cancer 
Vi deltar med en representant, Anita Wanngren, i både styrgrupp och arbetsgrupper när det gäller 
ärftlig cancer. Viktiga frågeställningar ur ett patientperspektiv för genbärare är bl.a. när ska 
undersökningar erbjudas, med vilka intervall, från vilken ålder, vilken metod? 

 
Standardiserat vårdförlopp bröstcancer 
Standardiserat vårdförlopp bröstcancer har införts under 2016 och det råder oklarhet hos 
primärvården hur detta ska hanteras. BCF Amazona vi träffade CaPrim som är ansvariga för 
information till primärvården. Frågan om hur BCF Amazona kan bistå diskuterades och en 
checklista för de vanligaste symptom för återfall planeras att införas. 

 
Forskning och studier 
Några av de projekt och studier som vi medverkat i inom ramen för bröstcancervården är följande: 

• E-hälsomyndigheten – Hälsa för mig 
• Intervjuer av kvinnor med spridd bröstcancer i samarbete med läkemedelsföretag. 
• Uppsatser som skrivits av gymnasieelever 
• Uppsatser som har skrivits av sjuksköterskestudenter. 

Forskningskoordinatorer bröstcancer 
Två personer från BCF Amazona: Eva Andersson Hedén och Lena Pinner är patientrepresentanter i en 
grupp som handlar om forskningsfrågor hos våra tre bröstcentra. Vid dessa möten har vi informerats 
om olika pågående forskningsstudier samt diskuterat hur patientorganisationerna kan få en mer aktiv 
roll i samband med den forskning som görs. Vår organisation har tidigare ofta använts som bollplank 
av olika forskare. 
BCF Amazona framför att det är viktigt att alla patienter, oavsett vilket bröstcentrum man 
behandlas på, får tillgång till alla pågående studier inom bröstcancer i Stockholm. Speciellt viktigt är 
detta för metastaspatienterna. Även akademiska studier och hur dessa ska finansieras bör följas. 
Alla studier är listade på RCCs hemsida under fliken Cancerstudier i Sverige. 

 
Studiebesök - invigningar 
Vid flera tillfällen har vi erbjudits att delta i studiebesök vid olika sjukvårdsinrättningar där 
bröstcancerpatienter behandlas i Stockholm. Vi har även gjort studiebesök hos några protesutprovare 
och rehabiliteringshem. Några av de ställen där vi deltagit är: 
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• Studiebesök av Bröstcentrum Södersjukhuset 
• Studiebesök lärandecenter Södersjukhuset 
• Studiebesök av Docrates Cancersjukhus i Helsingfors hos BCF Amazona 
• Bröstcentrum City, Aleris på Sophiahemmet och Christinakliniken 
• Amoena och Eva Melke 
• Perukleverantörer i Stockholm 
• Invigning av Onkologisk Rehabiliteringscenter, Sabbatsbergs Sjukhus 

Politikerkontakter 
BCF Amazona har tidigare skrivit brev och påpekanden till ansvariga politiker och 
landstingstjänstemän med yttranden om olika vårdfrågor. Vi har träffat sjukvårdspolitiker och 
påtalat förbättringsmöjligheter för vår patientgrupp genom att bl. a öka patientinflytande. Vi har 
deltagit i ett flertal konferenser och samverkansmöten som anordnats av SLL och RCC. Vi är 
medvetna om att all vård finansieras av skattemedel, men vi menar att tidiga vårdinsatser för 
bröstcancerpatienter är samhällsekonomiskt lönsamma på lång sikt. 
BCF Amazona har deltagit i Järvaveckan för att bidra till mer jämlik vård i Stockholms Län. 

Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland (RCC) 
 

Utbildningsinsatser RCC 
Ett antal utbildningsinsatser har gjorts av RCC under året för att utbilda patientföreträdare. Flera av 
BCF Amazonas patientrepresentanter har deltagit i deras olika utbildningsmoment och workshops. 

 
Patient- och Närståenderåd RCC 
Samverkansgruppen med alla patientorganisationer inom cancerområdet träffas två gånger per 
termin. RCC kallar det rådet för patient och närståenderåd. Vi har haft tre representanter under året, 
Eva Andersson Hedén och Anita Wanngren. I gruppen ingår ett 30-tal representanter från olika 
patientföreningar inom cancer. Några informationspunkter har varit kvalitetsregister, jämlik och 
behovstyrd vård, ledtider och standariserade vårdförlopp, nationell kompetensförsörjningsplan, 
cancerrehabilitering, patinetmedverkan i vård och forskning, hur representanter till ovala borden ska 
utses, palliativ vård, akademiska vårdcentraler och specialutbildning från RCC inom cancer. 

 
Processarbete bröstcancer RCC 
Regelbundna möten med processledarna har skett. Processledarna har även haft möte med 
samverkansgruppen för att få större förståelse för varandras arbetssätt. Efter ett givade möte 
konstaterades behov av kontinuerliga möten och erfarenhetsutbyten. Tätare samarbete kommer att 
utvecklas under 2019. 

 
Järvaveckan 
BCF Amazona har deltagit i Järvaveckan tillsammans med Funktionsrätt Stockholms Län och 
Reumatikerförbundet. Vi har haft en monter med information om BCF Amazona och bröstvästen där 
vi kunde undervisa om självundersökningen och informerade om vikten av mammografi. Vi delade 
även ut tidningar och broschyrer.  

 
Möten, konferenser, utbildning volontärer och studier bröstcancer 
Under året har representanter från BCF Amazona deltagit och medverkat i en rad olika möten och 
aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av bröstcancerpatienter. Vi har studerat en mängd 
olika artiklar och läst igenom textförslag från vårdgivare. Eftersom vi är många som arbetar med det 
intressepolitiska arbetet kan vi inte i detalj redogöra för alla insatser.                                              
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Några av de möten vi deltagit i eller studier som vi har granskat är: 
• Möten och diskussioner om privat eftervård för bröstcancerpatienter 
• Debatter i Almedalen om bröstcancervården 
• LIF – läkemedelsutveckling: från patent till patient 
• Studie om läkemedelsföretagens inflytande 
• Ιnternationella Röntgendagen på KS 
• SOTA- konferensen i Göteborg 
• Möten om bröstdiagnostik och hur täta och svårbedömda bröst ska följas upp 
• Möten om patienter och närståendes medverkan i ledning och förändring på Karolinska. 
• Möten med politiker, landstingstjänstemän, press och media om nedgången i bröstcancer 
• Fokusgrupper spridd bröstcancer om vårdsituationen för dem 
• Mammografi för kvinnor över 74 år utan symptom 
• Arbetsgrupp metastaspatienter 
• Fokusgrupper metastaspatienter samtliga bröstcentra 
• Regelbundna fredagsmöten Karolinska - onkologi, hand- och fotsyndrom, forskning, m.m. 
• Konferenser och möten om journal via nätet. 
• Patientinformation om forskningsstudier på Karolinska 
• Möten och diskussioner med Karolinskas rehabiliteringsenhet i tema cancer 
• ASIH och deras uppdrag i Stockholm 
• Studier om biverkningar av antihormonell behandling och följsamhet 
• Ospridd sanning – spridd bröstcancer 
• Prioritering av patienter vid diagnostik 
• Införande av standardiserade vårdförlopp i primärvården i Stockholms Läns Landsting 
• HSF-möten om rehabilitering i Stockholms Län 
• Överlevnadsdata per bröstcentrum vilket är viktigt ur patientsynpunkt 
• Samarbete med Axelssons och Lymfsalongen - patienter till deras lymfmassageutbildning 
• Kontakter med läkemedelsföretag och företag inom rehabilitering 
• Kontakter med perukmakare, protesleverantörer och huvudbonader 
• Cirkulerande cancerceller 
• Studier om antihormonell behandling – intervjuer 
• Möten med SKL om cancer 
• Vidarkliniken och upprop om att stoppa nedläggningen 
• Påskyndande av läkemedelsintroduktion för bröstcancer 
• Utveckling av app för känslor vid spridd bröstcancer i samarbete med läkemedelsbolag 
• Möten om inställda leveranser av cytostatika 
• Försäkringsmedicinskt beslutsstöd hos Socialstyrelsen om antihormonell behandling 
• Möten och konferenser om palliativ vård 
• Diskussioner med vårdpersonal om BMI och bröstrekonstruktioner 
• Diskussioner med vårdpersonal om bröstrekonstruktioner vid fjärrmetastaser 
• Verktyg för att utveckla patienters kontakt med och återkoppling till vården 
• Pfizer samarbete för metastaspatienter 
• Bedömningsstöd ASIH 
• Stödjande vård Karolinska 
• Nationella bröstcancerregistret 
• Ericastiftelsen 

• Inspirationsföreläsning om hur man lyckas med samverkan 
• Rapport från Bröstcancerförbundet om introduceringen av nya läkemedel 
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• Utdelning av Nordiska Medicinpriset 
• Cancerfondsrapporten 
• Min vårdplan 
• Träningsprogram bröstcancer 
• Loss in working years after a breast cancer diagnosis, Anna Plym 
• Framtidens Sjukvård 
• Nationella Patientdagen 

 
Övrig samverkan med Stockholms läns landsting (SLL) 
Samverkansgruppens medlemmar har deltagit i seminarier, olika föreläsningar och diskussioner kring 
bröstcancer, läkemedel, vårdfrågor, etik och rehabilitering. Vi har även deltagit i flera olika lokala 
informationsmöten på de olika sjukhusen och på de olika sjukvårdsområdena. Vi har även haft 
kontakter med SLL, Hälso- o. Sjukvårdsnämnden (HSN), SLL- politiker och tjänstemän, Rehabilitering, 
vårdgivare inom bröstcancer, Funktionsrätt Sverige, Färdtjänst och hjälpmedel 

 
Hjälpmedel, proteser och peruker 
Proteser 
Nytt avtal om bröstproteser skrevs 2016. BCF Amazona lämnade synpunkter 
till SLL för befintliga utprovare. De utprovare som har avtal med SLL är: 

• Amoena Scandinavia AB 
• Eva Melke AB 
• Mediband Rehab Butiken. 

 
Proteser är kostnadsfria i Stockholms län. Kvinnorna har rätt att få två 
proteser per opererat bröst det första året och därefter en protes per bröst 
och år om behov finns. Man har även rätt att ta ut delprotes om brösten har 
olika storlek efter operationen. BH ingår inte. Vi har tidigare begärt hos SLL att man ska införa en 
”peng” för proteser och detta för att bröstcancerpatienterna ska kunna välja mellan att ta ut protes 
eller BH. Vi fortsätter att arbeta med detta. En brochyr har utarbetats hos SLL i samarbete med BCF 
Amazona om proteser. 

 
Hårersättning 

 
När det gäller peruker gäller fritt vårdval sedan 2011. BCF Amazona var 
drivande när det gäller möjligheterna att få en huvudbonad med isydda 
hårdelar som alternativ till peruk samt möjlighet att få en kosmetisk 
tatuering om man förlorar sina ögonbryn permanent efter avslutad 
cancerbehandling i Istället för avtal med olika perukleverantörer kan 
man idag välja fritt. En förutsättning för ersättning är att den leverantör 
man väljer har F-skattsedel och har anslutit sig till landstingets E-
faktureringssystem. Istället för remiss från läkare får man nu en 
rekvisition som ska gälla i ett eller fem år, beroende på hur långvarigt 
behovet av hårersättning beräknas bli. Bidraget är upp till 
5 000 kronor per person och år plus ersättning för ögonfransar, 
om behov av det finns. En”Information om rekvisition för 
hårersättning” är framtagen i samarbete med BCF Amazonas 

Övriga hjälpmedel. Bland övriga hjälpmedel för vår patientgrupp ingår bl.a. kompressionsstrumpor, 
kompressionsmaterial och kompressionsbh. 
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Cancerrehabilitering – via SLL 
Initiativet till den inneliggande cancerrehabiliteringen som finns inom SLL kommer ursprungligen från 
BCF Amazona. Tidigare användes denna rehabilitering till största delen av bröstcancerpatienter. Idag 
är bröstcancerpatienterna en avsevärt mindre andel än tidigare. Rehabilitering behöver inte ske i 
direkt anslutning till avslutad behandling. Även de som får palliativ behandling har rätt att söka denna 
rehabilitering. Ett rehabiliteringstillfälle per patient. Får man en ny diagnos finns möjlighet till ny 
rehabilitering. Beslutet om rehabilitering gäller i fyra månader. Nytt sedan november 2018 är att 
rehabilitering sker 5 + 5 dagar med hemresa under helgen. Läkaren skriver en remiss direkt till 
vårdgivaren som patienten önskar att komma till. För att få rehabilitering krävs att man ska ha gått 
igenom någon av följande behandlingar: kirurgi, strålning och/eller cytostatika. 

 
Följande enheter har under året ingått i vårdvalet för onkologisk rehabilitering: 

• Furuhöjden Täby 
• Mälargården Rehab Center Sigtuna 
• RehabCenter Mösseberg 
• RehabCenter Sfären (tidigare Röda korsets Sjukhus) 
• VidarRehab 

 
BCF Amazona har under året haft kontakt med flera olika företag som visat intresse att 
starta rehabiliteringsverksamhet för bröstcancerpatienter, både i och utanför Sveriges 
gränser. 

 
Lymfterapi – via SLL 

Tillgången till vård för lymfödembehandling är fortsatt undermålig. Det är fortsatt bristande 
poliklinisk verksamhet och patienterna har svårt att hitta en terapeut som kan hjälpa dem med 
underhållsbehandling. Ersättningssystemen till sjukgymnasterna är ej anpassade för 
lymfödembehandling. Flera av enheterna med avtal för lymfödemrehabilitering har inte avtal för 
poliklinisk rehabilitering. Vi fortsätter att påtala denna brist. 

 
Följande enheter ingår i vårdvalet för lymfödemrehabilitering: 

• Mälargården Rehab Center Sigtuna 
• Olivia Rehabilitering 
• RehabCenter Mösseberg 
• RehabCenter Sfären (tidigare Röda Korsets Sjukhus)  

 
 

Bröstcancerförbundet 
Årsavgiften till Bröstcancerförbundet är 60 kronor per medlem och år. Elisabet Schesny, 
styrelsemedlem i BCF Amazona och Petra Lysén medlem i BCF Amazona arbtetar även i 
Bröstcancerförbundets styrelse.  
 
Tillsammans med Bröstcancerförbundet har BCF Amazona uppvaktat bl. a Ella Bohlin (KD) för att 
uppmärksamma de stora personalomsättningarna inom bröstcancervården i Stockholms Län.  

 
Vi har även deltagit i introduktionsutbildning för nyvalda styrelsemedlemmar, konferenser för 
stödpersoner, vidareutbildning av stödpersoner samt ordförandestämman som äger rum år då det  
inte är kongress. 

 

http://www.furuhojden.com/
http://www.malargarden.se/
http://www.brackediakoni.se/enheter/mosseberg/
http://www.malargarden.se/
http://oliviarehabilitering.se/
http://www.brackediakoni.se/enheter/mosseberg/
http://www.rks.se/Lymf%C3%83%C2%B6demv%C3%83%C2%A5rdbehandling%2C10405%2C0.html
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Bröstcancerförbundet har under 2017 flyttat in i nya lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. 
Flera nya medarbetare är anställda. 

 
Övrig samverkan 
Kylbehandling, hår och naglar 
BCF Amazona föröker hitta en lösning för finnansiering av utrustning för skalpkylning. Detta  kan  bl. a 
göras med hjälp av perukpengen. Ännu erbjuder inget bröstcentrum i Stockholm denna möjlighet för 
adjuvant behandlade patienter. Frågan är inte löst och behovet kvarstår. Patientens val bör styra 
detta. Nya diskussioner om skalpkylning kommer att påbörjas med bröstcentra under 2019. 

 
HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan – nytt namn Funktionsrätt Sverige) 
Medlemmar i arbetsgruppen samverkan har deltagit i samverkansmöten, ordförandestämmor och 
utbildningsdagar hos Funktionsrätt Sverige. Vi har även medverkat i referensgrupper för hjälpmedelsfrågor 
och rehabilitering. BCF Amazona har representanter i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp för 
färdtjänstfrågor. Funktionsrätt Sverige har även arrangerat ett flertal utbildningstillfällen där vi medverkat. 
 
Samverkan med Försäkringskassan 
Ett flertal kontakter med Försäkringskassan kring regelverket om sjukskrivningar har tagits under året. 
Ett gemensamt projekt med Försäkringskassan pågick under 2016 där Försäkringskassan tagit fram 
något de kallar för ”Kundresa bröstcancer”. Arbetet har skett med intervjuer av många av BCF 
Amazonas medlemmar. Syftet med arbetet är att internt inom Försäkringskassan lära sig att förstå 
viktiga milstolpar i en bröstcancerpatients behandling. Dessutom har vi arbetat vidare tillsammans 
med Försäkringskassan och Karolinska om förebyggande sjukpenning under pågående 
bröstcancerbehandling och även vid rehabilitering. 

 
Samarbete med andra patientorganisationer för cancersjukdomar 
Samarbetet har skett med följande patientorganisationer: 

• Bröstcancerförbundet 
• Prostataförbundet 
• Lokala BCF-föreningar 
• GCF – Gyncancerföreningen i Stockholm 
• Melanomföreningen 
• PRO Liv – prostatacancerförening i Stockholm 
• Prostatabröderna – prostatacancerförening i Stockholm 
• Svenska Hjärntumörföreningen 

 
Samarbetet har bestått i diskussioner kring olika frågeställningar om påverkansarbetet. 

 
Protes- och perukinsamling 
BCF Amazona har under året samlat in bröstproteser, BH, peruker och kompressionsstrumpor. 
Medlemmar tar sedan med sig dessa till sjukhus/kvinnor i länder som inte har vårt välfärdssystem. 

 
ABF 
BCF Amazona är fr.o.m. 2016 medlemmar i ABF. Detta för att gemensamt kunna arrangera 
föreläsningar hos dem till ett förmånligt pris. 

 
 

Medborgarskolan 
Nytt avtal är godkänt med Medborgarskolan. Vårt samarbete består av kurser, temamöten samt 
interna möten. Vi får även låna lokaler kostnadsfritt. 
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9. Årsredovisning 
 

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Bröstcancerföreningen Amazona  Stockholm får härmed lämna redovisning 
för föreningens ekonomiska verksamhet under år 2018. 
 
Medlemmar 
Antalet medlemmar var vid årets slut 1 946, vilket är en ökning med 37 medlemmar jämfört med 
föregående år. Medlemsavgiften är 375 kr per medlem. De medlemmar som trots två brevpåminnelser, 
inte betalat medlemsavgiften, har i enlighet med stadgarna strukits ur registret.  
 
Personal 
Vid årsmötet valdes Izabela Grape till ordförande och avlönas som verksamhetsansvarig, motsvarande     
75 % arbetstid.  På kansliet finns Birgitta Ekman som arbetar 80 %. Den 1 juli 2017 anställdes Judy Ödegård 
Hermansson på 75% med lönebidrag. Pengar för denna tjänst reserverades i bokslutet 2017 med 80 000 
kr. Från 1 april 2018 har Noomi Sundström arbetstränat på Kansliet Lönebidrag och ersättning för 
praktikplatsen har utgått med 276 934 kr. All övertid och mertid tas ut som ledighet och inga extra 
löneutbetalningar görs.  
 
Arvoden 
Styrelsen arbetar helt ideellt förutom ordförande och kassören som arvoderas. Arvoden har även utgått till 
grupp-, kurs- och samtalsledare, föredragshållare samt städpersonal.   
 
Nyanskaffningar 
Under året har en dator inskaffats till ordföranden för 13 490 kr och en bröstväst för 20 000 kr. 
 
Ekonomi 
Omsättning: 3 588 928 kr (3 600 805 kr).  
Detta år har vi fått ett överskott efter bokslutsdispositioner 28 132 kr (6 782 kr föregående år).   
  
 
 
Hyreskostnad 
Vårt hyresavtal har förnyats från 2016-10-01. Hyreskostnaden blev 222 200 kr. Hyran indexregleras med 
3% per år från 2018, enligt avtal. 

 
Bidrag  
Bidragen från landstinget minskade med 95 813 kr, främsta anledningen är att vi fick ersättning för färre 
aktiviteter än förra året. Generösa bidrag, ersättning från Folkspel, minnesgåvor samt 
insamling/försäljning under oktoberkampanjen har ökat under året och inbringat extra medel till BCF 
Amazonas verksamhet. 
BCF Amazona har inga skulder eller lån.  
 
 
 
 
 
Bokslutsdispositioner 
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Föregående års bokslutsdisposition på 750 000 kr är upplöst. Nya avsättningar är gjorda med 880 000 kr. 
Avsättningarna avser en lönebidragsanställning på 75% och en projektanställning på deltid samt 
anpassning av kansliet för personalen. Verksamhet för spridd bröstcancer som rehabvistelser på 
Masesgården och Sigtuna, webbsändning av våra temamöten för spridd bröstcancer, Rosendal och 
matinspiration. Avsättningarna avser även Mitt i Livet vecka på Masesgården och en helgretreat för 
medlemmar med anhöriga, utbildning styrelse och volontärer, vidareutveckling av hemsida och nytt 
informationsmaterial. Avsättningar görs för att säkra att medel finns för att genomföra dessa aktiviteter 
under 2019.  

 
 
 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport samt fastställer 
att årets överskott 28 132,23 kr förs till balanserat resultat = kapitalet 

 
 
 

Årsmötets beslut: ……………………………………………… 
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BCF Amazona    
Resultatrapport   2018  2017 

    
Intäkter    
Medlemsavgifter 707 106  716 219 
Kursverksamhet 293 590  242 525 
Stockholms läns landsting 1 292 215  1 388 028 
Föreläsningar ABF 20 560  50 622 
Temakvällar o öppna hus 54 548  59 757 
Annonsintäkter Amazonabladet 375 350  350 360 
Annonsintäkter sminkväska 0  180 000 
Försäljning Rosabandet varor 148 164  103 820 
Folkspel, lotteriförsäljn 243 098  88 097 
Övr bidrag och gåvor  288 676  348 670 
Minnesgåvor 3 600  28 900 
40 års jubileum 134 394  

 

Fakturerade kostnader 27 627  43 807 
Summa intäkter 3 588 928  3 600 805 

    
Kostnader    
Verksamhetskostnader 1 652 851  1 299 079 
Lokalkostnader 232 902  235 236 
Administrativa kostnader 392 474  421 850 
Personalkostnader och arvoden 1 112 389  1 139 453 
Summa kostnader 3 390 616  3 095 618 

    
Rörelseresultat före avskrivningar 198 312  505 187 

    
Avskrivningar 39 971  33 273 

    
Rörelseresultat efter avskrivningar 158 341  471 914 

    
Räntekostnader/Ränteintäkter -209  -132 

    
Rörelseresultat före 
bokslutsdispositioner       158 132  

471 782 

Bokslutsdispositioner kommande år -880 000  -750 000 
Bokslutsdispositioner innevarande år 750 000  285 000 

    
Årets resultat 28 132  6 782 



 

 
Balansrapport     

TILLGÅNGAR  2018-12-31 2017-12-31 
 Anläggningstillgångar    

1220 Inventarier   138 058 116 467 
1229 Ack avskrivningar på inv  -90 235 -62 164 

 S:a Anläggningstillgångar  47 823 54 303 
     

 Kortfristiga fordringar    

1510 Kundfordringar  220 185 506 252 
1612 Handkassa – kansliansvarig  0 876 
1613 Handkassa -Ordf. M WK  0 3 000 
1710 Förutbetald hyra  57 095 55 550 
1790 Övr. förutbetalda kostnader  0 25 116 

 S:a Kortfristiga fordringar  277 280 590 794 
     

 Kassa och bank    

1910 Kassa  54 430 4 637 
1920 Plusgiro   39 195 10 306 
1930 Placeringskonto   643 266 643 266 
1932 Företagskonto (kortet)   25 864 10 358 
1940 P-markn.konto SWEDB  684 060 102 938 

 S:a Kassa och bank  1 446 815 771 505 
 S:a Omsättningstillgångar  1 724 095 1 362 299 

S:A TILLGÅNGAR  1 771 918 1 416 602 
     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
2091 Balanserad vinst/förlust  -497 329 -490 547 
2099 Årets resultat  -28 132 -6 782 

 S:a Eget kapital  -525 461 -497 329 
 Obeskattade reserver och avsättningar    

2231 Avsättningskonto  -880 000 -750 000 

 S:a Avsättningar  -880 000 -750 000 
     

SKULDER, Kortfristiga skulder   

2440 Leverantörsskulder  -101 611 -85 184 
2710 Personalens källskatt  -221 924 -203 485 
2718 Inbetald källskatt  221 924 203 485 
2730 Soc avgift-alla att betala in  -287 676 -278 773 

2731 Avräk lagstadg. soc avg  287 676 278 773 

2732 Avräkning särskild löneskatt  -41 715 -41 478 
2898 Skuld till BCF/BRO  0 -906 

2899 Cancersamtal.nu 
(red.v.konto) 

 0 -1 460 

2940 Upplupn skatt och 
soc.avgifter  

 -41 034 -40 245 

2970 Förutbet medlavg  -174 315  

2990 Övr upplupna kostn  -7 782  
 S:a Kortfristiga skulder  -366 457 -169 273 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O 
SKULDER -1 771 918 -1 416 602 
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10. Tack 
Ett varmt tack till alla dem som med olika former av bidrag gjort vår verksamhet möjlig: 

• Stockholms Läns Landsting, SLL Landstingskontoret, LSF Landstingsstyrelsens 
förvaltning 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och HSN:s förvaltning 
• Alla annonsörer i vår tidning Amazonabladet 
• Ricoh AB 
• Lidaloppet 
• Curves klubbar för kvinnors hälsa med  fysisk träning 
• Stockholmsmässan "Allt för  hälsa" 
• Insamlingar genom medlemmar 
• Amgen, Novartis, Pfizer och Roche, läkemedelsbolag 
• ABF, Sensus och Medborgarskolan 
• Folkspel och Datumlotteriet 
• Old Fellow Orden 
• Ågesta Golfklubb 
• Rosendalsträdgård 
• Hela Kvinnans Klinik 
• Wise professional, ldea lnternational och Humaniora 
• Docrates 
• Akademikliniken  
• Maria Wiklund Karlsson 
• Fronto iCommunication AB 

 
Tack för gåvoprenumerationer på: 

• Tara och M-Magasin 
• Dagens Medicin och Onkologi i Sverige 

 
Ett varmt tack till våra medlemmar som frivilligt ställt upp och tjänstgjort vid alla våra 
aktiviteter. Stort tack också till medlemmar som har skänkt penninggåvor eller på annat sätt 
bidragit till att möjliggöra verksamheten. 
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11. Slutord 
Återigen är ett verksamhetsår slut. Aret 2018 har som vanligt varit fyllt av liv och 
aktiviteter. Arbetsuppgifterna har varit många och intressanta. Verksamheten har 
genomförts enligt verksamhetsplanen och de flesta insatserna har skett på ideell basis.  
Vi tackar för oss och ser fram mot ett nytt år fyllt av aktiviteter och möjligheter. 

 
 

Stockholm i mars 2019 

Izabela Grape 
Ordförande 

 
 
 
 

Eva Andersson Hedèn  
vice ordförande 

 
 
 
 
 

Anita Wanngren 
 
 
 
 
 
 

Karin Killander (ersätter Eva Adler) 
 
 
 
 
 
 
 

Birgitta Engström 
 
 
 
 
 
 

Carin Tegefeldt  
 
 
 
 
 
 
Elisabet Schesny  
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